
 

Metoda Druku

Gwarancja

Max. szer. druku

Max. dł. druku

Prędkość druku

Rozdzielczość

Pamięć wbudowana

Komunikacja

Drukowane kody

Typy etykiet

Temperatura

Firmware

Wilgotność

Waga

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Termotransferowa i termiczna

104mm (203dpi), 105,7mm (300dpi)

1520 (203dpi), 1028mm (300dpi)

Standard:8MB Flash 16MB SDRAM i 1CompactFlash Slot I 1 USB Boot (Hub Slot)
Opcjonalnie: 1GB CompactFlash memory; multi-GB USB Thumb Drive memory.

Standard: Ethernet 10/100Mbps, RS232, Fingerprint/direct Protocol: XON/XOFF, ENQ/ACK, DTR, RTS/
CTS; IPL:XON/XOF, Intermec std, Protocol, USB 2.0
Opcjonalnie:IEEE1284
Bezprzewodowe: IEEE 802.11 b/g, Wi-fi Certified, CXX(Cisco)ver.3 Certified,WEP,
WPA, WPA2, 802.11x (EAP-TTLS, LEAP, PEAP,FAST) 802.11i.

20-85% bez kondensacji

13,0 kg

Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D

Etykiety na roli lub składane, przywieszki z wcięciem lub materiał ciągły, perforowane lub bez perforacji

+5°C do + 40°C

IPL, DP, ZSim (ZPL), DSim (DPL), XML enabled for SAP® AII and Oracle® WMS

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Gwarancja producenta: głowica - 30km druku lub 3 miesiące, drukarka – 12 miesięcy. Wymiana 
następuje w wypadku fizycznego starcia lub przepalenia punktu grzewczego. Głowice nie podlegają 
regeneracji

150mm/sek.(203dpi) / 100mm/sek.(300dpi)

203dpi lub 300dpi - opcja

Zastosowanie

Opcje dodatkowe

Opieka zdrowotna, przemysł, transport i logistyka

Moduł RFID, label taken sensor (LTS), zegar czasu rzeczywistego (RTC), dyspenser z nawijakiem pod-
kładu, nawijak pełnej rolki etykiet, obcinak (tylko w opcji do PM43 i PM43c)

HONEYWELL PD41 I PD42
Modele PD41 i PD42 są uniwersalnymi drukarkami w całkowicie metalowej obudo-
wie, przeznaczonymi do pracy w warunkach średniego obciążenia w branży pro-
dukcyjnej, transportowej i magazynowej. Model PD42 posiada monochromatyczny 
wyświetlacz graficzny pozwalający użytkownikom na wprowadzanie, konfiguro-
wanie i precyzyjne dostosowywanie parametrów bez potrzeby wysyłania poleceń 
z komputera. Możliwość stosowania dowolnych języków oraz emulowania innych 
protokołów sprawia, że PD42 jest w pełni kompatybilny z innymi urządzeniami Inter-
mec. Zastosowanie języka programowania Fingerprint pozwalana dokonywanie w 
modelu PD42 zmian programowych.


