
 

Metoda Druku

Model

Max. szer. druku

Max. szer. etykiety

Prędkość druku

Długość taśmy

Rozdzielczość

Komunikacja

Drukowane kody

Opcje dodatkowe

Rodzaj głowicy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Termiczna/ Termotransferowa

B-EX4T2 GS/TS

104 mm

 

120 mm                                                                                        120 mm -> 114 mm

304 mm/s                                                                                     153 mm/s

400 m, 600m, 800 m                                                                                   153 mm/s

203 dpi     300 dpi                                                                       600 dpi

Ethernet, USB 2.0
Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D

Nóż, nóż obrotowy, funkcja wstępnego odklejania etykiet, wewnętrzny nawijak

Płaska

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 

Zastosowanie Produkcja, przemysł, górnictwo
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Charakterystyka serii drukarek B-EX4T2:
- graficzny wyświetlacz LCD dla łatwiejszej komunikacji z użyt-
kowaniem
- porty LAN (funkcja serwera wydruku) i USB jako standard
- bezproblemowa zamiana głowicy 200 dpi na 300 dpi (drukar-
ka automatycznie wykrywa rozdzielczość założonejgłowicy)
- funkcja logowania danych
- przechowywania plików w pamięci drukarki (do 8GB)
- prosta konfiguracja serwera wydruku
- emulacja języka ZPL II®, umożliwiająca nie tylko bezproble-
mowy wydruk przygotowanych jużprojektów ZPL, ale również 
ich korekta bez konieczności wprowadzania zmian systemo-
wych,
- dosunięcie materiałów do boku
- taśma o długości do 800m
- certyfikat Energy Star oraz Carbon Zero

(szer. x dł. x wys.) 278 mm x 460 mm x 310 mm (szer. x dł. x wys.)

B-EX4T2 HS
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