
 

Metoda Druku

Głowica drukująca

Max. szer. druku

Max. długość druku

Prędkość druku

Rozdzielczość

Max. szer. etykiety

Nawój taśmy ttr

Pamięć wbudowana

Komunikacja

Język programowania

Oprogramowanie

Drukowane kody

Temperatura pracy

Zasilanie

Obudowa

Opcje dodatkowe

Waga

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZEBRA LP2824PLUS              ZEBRA TLP2824PLUS

termiczna

starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają regeneracji.

56mm

990mm

102mm/sek.

203dpi

19mm do 60mm

74m, zewnętrzny

FLASH 4MB, SDRAM 8MB standardowo; FLASH 64MB z RTC opcjonalnie;

Interfejs szeregowy RS-232, DB-9, USB 1.1, dwukierunkowy równoległy (Centronics),
dwukierunkowy serwer druku ZebraNet 10/100 Print Server (opcja)

ZebraDesigner – w zestawie

4,4°C - 41°C

100-240V, 50-60 Hz

Plastikowa

Dyspenser etykiet z czujnikiem obecności etykiety, obcinak, klawiatury z wyświetlaczem KDU i KDU 
Plus do niezależnego drukowania; zestawy czcionekczcionki azjatyckie i inne międzynarodowe; 
Serwer druku ZebraNet 10/100 Print Server- wewnętrzny lub zewnętrzny; opcjonalnie Ethernet 
do komunikacji i druku w sieci

LP2824 PLUS - 1,20kg; TLP2824 PLUS – 1,60kg

EPL i ZPL standardowo

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 

Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D

Zastosowanie Ochrona zdrowia, handel detaliczny oraz turystyka i gastronomia.

 

MEMBER OF

&

supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Fonty wbudowane
16 rezydentnych rozszerzalnych czcionek bitmatowych ZPL II, jedna rezydentna skalowalna czcion-
ka ZPL, pięć rezydentnych rozszerzalnych czcionek EPL 2, wbudowana obsługa czcionek OpenType, 
zgodność ze standardem Unicode do zastosowań wielojęzycznych.

Drukarki Zebra® LP/TLP 2824 Plus, chociaż niewielkie, potrafią bardzo wiele. 
Są bogato wyposażone i drukują z szybkością 102 mm na sekundę – szybko, 
łatwo i wydajnie. Obsługują wiele różnych rodzajów nośników, oferują szero-
ki zakres zastosowań od druku paragonów i etykiet po opaski na rękę i karty 
pacjenta. To zgrabne urządzenie o szerokości podstawy od zaledwie 107 mm 
zmieści się dosłownie wszędzie.

termotransferowa

Model LP2824 PLUS TLP2824 PLUS
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