TG2460HIII TEAR OFF
Imprimante pentru stații de alimentare
Cadru metalic (aliaj galvanizat/aluminiu)
Calitate ridicată a imprimării (200 DPI)
Lățimea hârtiei: 60mm
Grosimea hârtiei: de la 60 la 80 μm
Imprimare > 140 mm/sec
Interfețe RS232 și USB
Coduri de bare: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
Caractere: European, International, Tailandez, Portughez, Nordic, Arabic, Chinez și Rus
Senzori: temperatura capului, prezența hârtiei, anti blocare hârtie, colectarea tichetelor, capătul hârtiei și apropierea capătului
hârtiei
CARACTERISTICI
Distribuitor de tichete de 60 mm, cu sistem brevetat de perforare (fără auto-cuter) și cu locaș cromat rezistent la hidrocarburi,
care face ca imprimanta să fie adecvată pentru utilizarea la stații de carburant.
Sistem special de încărcare automată a hârtiei
Posibilitate de montare a brațului de susținere a rolei spre dreapta sau spre stânga
Potrivit pentru medii ostile, de la -20 °C până la + 70 °C
CARACTERISTICI EXCLUSIVE:

Structură metalică care asigură o rigiditate sporită pentru mecanismul de tipărire și facilitează disiparea căldurii motorului, având ca
rezultat o stabilitate și o fiabilitate îmbunătățite în timp
Distribuția îmbunătățită a presiunii rolei capului, rezultând o calitate îmbunătățită a tipăririi
SOFTWARE:
Driver de auto-instalare pentru WinXP/Vista/7(suportă +64 bit)
Drivere Windows CE 3.0/5.0 (PLC )
Driver Linux (C.U.P.S.) compatibil 32/64 bit
Monitor de stare cu comandă de la distanță
PrinterSet
CustomPowerTool
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FI?? TEHNIC?
Metoda de tip?rire

Termică, cu cap fix

Număr de puncte

8 puncte/mm

Coloane

32 - 42 - 56

Rezoluție

203 DPI

Tipărire (mm/sec)

140mm/sec

Set de caractere

PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312

Formatare tipărire

Normal, înălțime și lățime de la 1 la 4, aldin, negativ, subliniat, mod de scriere, cursiv

Direcția de tipărire

Drept, 180°

Lățimea hârtiei

60 mm

Greutatea hârtiei

de la 55 la 70 g/m²

Grosimea hârtiei

de la 60 la 80 μm

Dimensiunea rolei

100 mm

Senzori

Temperatura capului, blocarea hârtiei, prezența hârtiei, prezența canalului, opțional: capăt exterior al
hârtiei în apropiere

Emulație

Custom/POS, TGH

Interfețe

RS232 + USB

Buffer de date

2 kB

Memorie flash

1 MB

Memorie grafică

2 sigle de 448x584 puncte

Drivere

XP / Vista / 7(+64 bit support) / Windows CE 3.0/5.0 / compatibil cu Linux 32/64 bait

Instrumente software

Monitor de stare, PrinterSet, CustomPowerTool

Alimentare cu energie

24V +/- 10%

Consum mediu

0,62A (12,5% puncte activate)

MTBF

420.000 ore (panou electronic )

Durata de viață a capului de imprimare50Km/100M impulsuri
Temperatura de operare

-20°C + 70°C

Dimensiuni

100x120(h)x93 mm (cu parte frontală) - 118x80(h)x114 mm (cu cuter automat)

Greutate

0,6 Kg

MODELE

915CG030100300
PRINTER TG2460HIII USB TEAR OFF
CROMED BEZEL
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CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: TI80WI0
Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără vreo notificare.
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