
 

Metoda Druku

Max. szer. druku

Max. dł. druku

Max. szer. etykiety

Prędkość druku

Nawój taśmy ttr

Fonty wbudowane

Rozdzielczość

Opcjonalny 
interfejs

wejściowy

Temperatura

Wilgotność

Oprogramowanie

Drukowane kody

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

420 mm

267 mm

do 125 mm/s

305 dpi

Bezpośredni druk termiczny, druk termotransferowy

IEEE1284, port równoległy Centronics, RS232C (2400-19200 bodów), RS232C o dużej
szybkości (9600 - 57600 bodów), USB (12Mbit/s), LAN (protokół TCP/IP
10/100BaseT), bezprzewodowa sieć LAN 802.11 b/g

5-40˚C

30-80% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Opcjonalne: SATO Label Gallery™

Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D

DT: 475 x 313,4 x 272,4 (mm)  TT: 475 x 313,4 x 319,2 (mm)

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

297 mm

Max. długość 300m, kierunek nawinięcia: strona przednia do wewnątrz

czcionki bitmapowe - alfanumeryczne i symbole czcionki rastrowe: CG Times i CG Triumvirate

Opcje dodatkowe

Zastosowanie

Nóż do obcinania, rozwijarka, sterownik, rozszerzenie pamięci, dodatkowa pamięć
PCMCIA, inteligentna klawiatura

Elektronika, motoryzacja, przemysł, huta, leśnictwo, przemysł chemiczny

SATO M10E

Nowa seria drukarek M10e firmy SATO została zaprojektowana z myślą o zastosowa-
niach produkcyjnych. Drukarka kodów paskowych tworzy etykiety o szerokości do 
11,8” (30 cm) z prędkością maksymalną 5” (12,7 cm) na sekundę. 10,5-calowa głowica 
drukująca (26,7 cm) umożliwia drukowanie etykiet zgodności w dużym formacie i z 
dużą prędkością bez obracania obrazu. W drukarce M10e mogą być stosowane no-
śniki o następujących rozmiarach: szerokość ok. 11,8” (30 cm) × długość 16,6” (42,2 
cm). W celu zapewnienia maksymalnej wydajności sercem każdej drukarki M10e jest 
szybki, 32-bitowy procesor RISC.
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