TK306
Imprimantă LED color 3" pentru etichete și bilete

TK306 este cea mai compactăimprimant? color cu tehnologia LED DRY TONER pentru o imprimare fotografic? de
calitate (rezoluție 1200 DPI) și fără pete. Singura soluție pentru divertisment care evită obligația cantității minime de imprimare și
eliberează creativitatea datorită calității sale fotografice. TK306 reprezintă prima soluție adevărată care elimină necesitatea precomand
biletelor și stocurile de bilete nefolosite la încheierea evenimentului; este așadar cea mai potrivită pentru
personalizarea „la
cerere” și laimprimarea pentru cantit??i minime, este ideală pentru aplicații de
identificare vizual? (ecuson/bilet/carte de
identitate unică). TK306 imprimă pe hârtie obișnuită, inclusiv
reciclat? (pentru respectarea unor soluții sostenibile), combinând
calitatea imprimării color curespectarea mediului înconjur?tor. Datorită tehnologiei cu cap LED fără componente în mișcare,
TK306 garanteazălipsa între?inerii duzelor, așa cum se întâmplă în cazul imprimantelor cu jet de cerneală sau laser. Toate
acestea printr-o singură imprimantă: TK306 este într-adevăr
imprimant?
o
cu mai multe niveluri care permite utilizatorului
evitarea utilizării mai multor imprimante. TK306 este, de asemenea, oimprimant? pentru carduri ISO color: Tipărește
instantaneu carduri ISO pe hârtie grea, drept alternativă la cardurile tipărite pe vinil și plastic. TK306 oferă o culoare și o libertate
nelimitată de personalizare cu o viteză de imprimare fără egaldeosebit
și cu
de silen?ioas?.
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CARACTERISTICI
PIE?E:
Distrac?ie (Sport și Evenimente, invitații personale, brațări)
Identificare vizuală (Întâlniri, Călătorii de stimulare, Conferințe, Expoziții, ecusoane)
Comer? cu am?nuntul (voucher, coupon, card de fidelitate, materiale promoționale)
Avia?ie (Prima clasă și business class, invitație pentru lounge, voucher, răscumpărare mile, card de fidelitate)

MATERIALE CONSUMABILE ?I COMPONENTE PENTRU ÎNTRE?INERE:
Tambur imagine: un cartuș tambur imagine (CMY) cu toner
Toner cartuș: cartuș „all in one” CMY
Alte componente: curea de transfer, unitate de fuziune, cutter, rulou de ridicare

ACCESORII
Expozitor pentru a reține biletul (ideal pentru aplicații de autoservire)
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FI?? TEHNIC?
CPU

ARM Cortex A9 (533 MHz)

Tehnologia

LED-uri electrofotografice

Colorate

Cian, Magenta, Galben

Rezolu?ie

1200 × 1200 dpi

Vitez?

2-6 IPS (50-150 mm/s)

Set?ri toner

4 nivele de densitate

Imprim? coduri de bare

1D și 2D prin driver

Panou

Alimentare + 8 taste

Display

Ecran LCD cu fundal iluminat albastru 16 × 2

Senzori

Terminare hârtie, notch/orificiu, capac deschis

Driver

Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bit compatibile)

Interfe?e

USB 2.0 HS, Ethernet 10/100

Memorie flash

16 MB

Memorie RAM

DDR3 16 bit 512 MB

Memorie ROM

64 MB

L??ime hârtie

25 - 86 mm

L??ime de imprimare

80 mm

Lungime pagin?

53 - 550 mm

Grosime hârtie

0,060 - 0,25 mm

Manipularea hârtie

Carta continua sau rulou de hârtie cu suport extern pentru rulou (maxim 203 mm)

Alimentare

110 Vac ± 10%
220 Vac ± 10%

Absorb?ie

250 W (în funcțiune)

Cutter

rotativ (tăiere totală)

MCBF

1.000.000 tăieri

Dimensiuni

198 mm (L) × 380 mm (A) × 205 mm (Î)

Greutate

9,5 Kg

MODELE

919MG010300J33

919MG010400J33

TK306 COLOR LED TICKET AND
LABEL PRINTER 220V

TK306 COLOR LED TICKET AND
LABEL PRINTER 120V
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