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ZEBRA P4T/RP4T
Przenośna drukarka termotransferowa z opcjonalną funkcją drukowania i kodowania RFID UHF, także do druku termicznego. Urządzenie umożliwia drukowanie etykiet z kodami kreskowymi i paragonów w dowolnym miejscu i
czasie. Pyłoszczelna i bryzgoszczelna – IP14, przy użyciu pokrowca ochronnego – IP54. Urządzenie odporne na uszkodzenia przy wielokrotnych upadkach
na beton z wysokości do 1,52m. Doskonała do wielu zastosowań: produkcja i
magazyny, transport i logistyka, ochrona zdrowia, handel detaliczny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Metoda Druku

Termotransferowa i termiczna

Max. szer. druku

104 mm

Prędkość druku

Termotransferowa – 38,1mm/sek; Termiczna – 76,2mm/sek.

Rozdzielczość
Max. szer. etykiety
Pamięć wbudowana
Komunikacja
Fonty wbudowane
Jęz. oprogramowania
Drukowane kody
Temperatura pracy
Wilgotność
Parametry fizyczne

Opcje dodatkowe

Waga
Zastosowanie

203 dpi
104,78 mm
8MB Flash; 16MB SRAM
USB 2.0/szeregowy
Obsługa tekstu skalowalnego; standardowe czcionki rezydentalne mogą być obracane o 90°, 180°,
270°, 360°; obsługa międzynarodowych zestawów znaków
CPCL, ZPL, EPL, XML, WML do programowania wyświetlacza
1D: Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, Code 128, Codabar, Interleaved 2-of -5, UPC-A, UPC-E, EAN-8,
EAN-13, EAN-8 i EAN-13 z rozszerzeniami 2 lub 5 - cyfrowymi
2D: MaxiCode, PDF417, DataMatrix, RSS, QR Code, Aztec
20˚C - 50˚C- termiczna; 0˚C - 45˚C - termotransferowa
10 - 90% bez kondensacji
261.9 x 393.7 x 517.5 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Bluetooth 2.0, 802.11b/g, opcje RFID (obsługa EPC klasy1 Gen 2, czytnik/koder RFID UHF, liczniki RFID
monitorujące dobre i niesprawne etykiety, weryfikacja i unieważnianie chipów niesprawnych, współpraca z szeroką gamą etykiet i tagów Gen 2), zasilacz AC, pojedyncza ładowarka AC, ładowarka na cztery
baterie, uchwyt RAM do montażu w pojazdach i wózkach widłowych, zestaw montażowy do wózków
widłowych do prac ciężkich, zasilacz DC, ładowarka samochodowa, pokrowiec nylonowy, zapasowa
bateria, kable, obsługa nośników składanych
1,32kg z kalką i baterią
Produkcja, sprzedaż, opieka zdrowotna, transport i logistyka, administracja

Zapewniamy oprogramowanie i materiały
eksploatacyjne renomowanych firm

EXCELLENCE IN:
digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services
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