VKP80II SX
Imprimantă pentru tichete/chitanțe de 80mm
Calitate ridicată a imprimării (200 DPI)
Lățimea hârtiei: de la 60 la 82.5 mm (adjustable paper-infeed pentru different Lățimea hârtieis)
Imprimare > 220 mm/sec
Ejectare și retractare automată a tichetului (viteză: > 1000 mm/s)
Alimentare motor de mare putere pentru Role de hârtie mari (până la 300 mm Ø)
Interfețe RS232+USB
Tipărire cod de bare 1D și 2D: (QRCODE, PDF417)
Caractere internaționale pre-instalate: orice limbă disponibilă
memorie flash internă pentru caractere și sigle
Dispozitiv de decupare de mare fiabilitate: peste 1.500.000 decupări
Senzori: capătul hârtiei, marcaj negru, prezența tichetului, unitate de printare deschisă și apropierea capătului hârtiei pe suportul
rolei
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CARACTERISTICI
Sistem anti-blocare
Suport stare automată
Alimentare reglabilă a hârtiei pentru diferite lățimi de hârtie
Suport role de hârtie cu auto-echilibrare
Cadru de hârtie iluminat
Rolă de hârtie cu mai multe poziții
Suportul rolei standard suportă role de hârtie cu un diametru de până la 180 mm, dar motorul puternic al imprimantei este
capabil să gestioneze role de hârtie cu diametrul de până la 300 mm
Ejectare automată a biletelor
Retragere automată a biletelor
Temperatura de funcționare -20 +70°C±10%

APLICA?II:
Chioșcuri cu auto-servire
Bancomate și distribuitoare de numerar
Aparate de jocuri
Aparate pontare parcare
Aparate de vending
Sisteme de gestionare a cozilor

SOFTWARE:

SOFTWARE PrinterSet : pentru actualizarea siglelor, editarea caracterelor,
setarea parametrilor de operare și actualizarea microprogramelor pentru
imprimantă.. Acesta vă permite să creați un fișier care să includă diferite programe
personalizate și să le trimiteți la imprimantă prin interfața disponibilă, pentru o setare
mai ușoară și mai rapidă.

Management integral de la distanță prin intermediul serverului web intern
Transmitere automată a e-mail-urilor în scopul serviciului
Monitor de stare DLL
Drivere de auto-instalare pentru Win XP/Vista /7/8/10 (compatibile 32/64 bit)
Driver Linux (C.U.P.S.) compatibile 32/64 bit
Driver WOSA XFS
Driver JavaPOS
OPOS Driver
CustomPowerTool

Interfață standard (Compatibilă OPOS) care permite utilizatorului aplicației să acceseze funcționalitatea imprimantei POS.
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ACCESORII
Declan?ator pentru utilizare în exterior:
Vă permite să reduceți costurile tehnice de service pe teren,
deoarece acesta mărește consistent durata de viată a
componentelor.
Acesta previne orice introducere accidentală a obiectelor în
locașul imprimantei
Nu este necesară actualizarea programului
Ușor de instalat, chiar pe amplasament (pe un dispozitiv
existent)
Condiții de operare:
Greutatea minimă a hârtiei: 60gr/mp cu 85% umiditate
(necondensată)
Temperaturi de operare: -20 +70°C ±10%
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FI?? TEHNIC?
Metoda de tip?rire

Termică, cu cap fix

Număr de puncte

8 puncte/mm

Rezoluție

203 DPI / cap pentru calitate îmbunătățită a tipăririi

Tipărire (mm/sec)

220 mm/sec

Set de caractere

PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858

Formatare tipărire

Normal, înălțime și lățime de la 1x la 8x, invers, subliniat, mod de scriere, aldin

Direcția de tipărire

Drept, 90°, 180°, 270°

Lățimea hârtiei

de la 60 la 82,5 mm

Greutatea hârtiei

de la 55 la 110 g/m²

Dimensiunea rolei

max 180mm (150mm cu rola de hârtie pe partea superioară)

Emulație

CUSTOM/POS

Interfețe

RS232+USB

Buffer de date

16 KB

Memorie flash

384 KB

Memorie grafică

2 sigle de 608 x 862 puncte (pentru lățimea hârtiei de 80/82.5mm)

Drivere

Driver complet pentru win XP, Vista, 7, 8, 10 (compatibil 32/64 bait); Driver Linux, compatibil 32/64 bait;
OPOS; JavaPOS, WOSA XFS

Instrumente software

CustomPowerTool, PrinterSet

Alimentare cu energie

24 Vcc±10%

Consum mediu

1A (12,5% puncte activate)

MTBF

590.000 ore (panou electronic)

Durata de viață a capului de imprimare
100Km / 100M impulsuri
MCBF

1.500.000 decupări

Temperatura de operare

-20 +70°C ±10%

Dimensiuni

149,5 (L) x 121,2 (H) x 123,5 (W) mm

Greutate

1,6 Kg

MODELE

915DW011000300
PRINTER VKP80II SX USB RS232
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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.
Ultima actualizare: 01 aprilie 2020
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