
 

Metoda Druku

Max. szer. druku

Max. długość druku

Prędkość druku

Rozdzielczość

Max. szer. etykiety

Pamięć wbudowana

Komunikacja

Drukowane kody

Temperatura

Wilgotność

Opcje 
dodatkowe

Waga

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SATO DR3E

Termiczny oraz termiczny i termotransferowy

(szer. x gł. x wys.): 211 x 350 x 240 mm, (8,31” x 13,78” x 9,45”)

80 mm

77 mm

Flash ROM 8 MB

Standard: RS-232C D-SUB
Opcjonalnie: IEEE1284, port równoległy Centronics, RS232C (2400–19 200 bodów), RS232C o dużej 
szybkości, USB, LAN (protokół TCP/IP 10/100BaseT), bezprzewodowa sieć LAN 802.11b/g

Pracy: 5–400oC Przechowywania: --5–60oC

Pracy: 30–80% bez kondensacji  Przechowywania: 30–90% bez kondensacji

Nóż do obcinania, stertownik, zewnętrzna przewijarka, zasobnik, klawiatura, zegar
czasu rzeczywistego, SATO Label Gallery™

8 kg

Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 

 

MEMBER OF

&

supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Fonty wbudowane

Czcionki standardowe: bitmapowe — alfanumeryczne i symbole: WB (18 x 30 punktów), WL (28 x 52 
punkty), XU (5 x 9 punktów), XS (17 x 17 punktów); XM (24 x 24 punkty), XB (48 x 48 punktów), XL (48 
x 48 punktów), OCR-A (15 x 22 punkty), OCR-A (22 x 23 punkty); OCR-B (20 x 24 punkty), OCR-B (30 x 
36 punktów). Czcionki rastrowe: CG Times, CG Triumvirate

Drukarka znaczników DR3e to wielofunkcyjna drukarka spełniająca uniwer-
salne potrzeby w zakresie znakowania. Drukuje znaczniki, przeznaczone do 
praktycznie wszystkich zastosowań – od odzieży i akcesoriów do przywie-
szek na bagaże i biletów wstępu. Drukarka DR3e nadaje się do stosowania 
w punktach sprzedaży detalicznej, w przemyśle turystyczno-rozrywkowym, 
transporcie i logistyce oraz przez agencje państwowe (np. usługi pocztowe).

181 mm

127 mm/s

203 dpi

Nawój taśmy ttr Długość 300 mm, IN

Zastosowanie Produkcja spożywcza, ogólne zastosowania biurowe, handel detaliczny, transport i logistyka

Oprogramowanie (opcjonalne )SATO Label Gallery™
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