
 

Drukowane kody

Temperatura

Oprogramowanie
opcjojonalne

Zasilanie

Waga

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Metoda Druku Termiczna oraz termiczna i termotransferowa

Max. szer. druku 104 mm

Max. szer. etykiety 128 mm

Nawój taśmy ttr Max. długość 600 m, max. długość przy szerokości taśmy 39.5 mm to 450 mm, OUT lub IN

Emulacje Możliwość obsługi następujących języków: SBPL, SDPL, STCL, SIPL

Max. dł. druku 2500 mm, 1500 mm, 400 mm

Pamięć wbudowana RAM 256 MB, ROM 2 GB

Komunikacja Standard: RS232C, IEEE 1284, LAN, EXT – port wejść/ wyjść binarnych, USB, USB Host, Bluetooth 3.0
Opcjonalnie: WLAN (802.11 a/b/g/n)

Zasilacz wewnętrzny automatycznie przełączanie zakresów Napicie zasilania: 100-240V, 50-60 Hz

15 kg

Większość powszechnie stosowanych kodów 1D i 2D

Fonty wbudowane 47 drukowalnych języków (wsparcie dla wszystkich głównych języków)

Pracy: 0-40˚C Przechowywania: -20 - 60˚C

BarTender - pakiet programowy służący do projektowania oraz drukowania etykiet z kodem kresko-
wym. Opracowany jest na bazie Windows™ pod kątem wymagań przemysłowych i produkcyjnych.

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 

 

MEMBER OF

&

supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

271 mm x 457 mm x 321 mm

Prędkość druku 254 mm/s, 203 mm/s, 152 mm/s

Rozdzielczość 203 dpi, 305 dpi, 609 dpi

Zastosowanie

Opcje dodatkowe

Branża Automotive, służba opieki medycznej, sprzedaż, rolnictwo i ogrodnictwo, transport i logisty-
ka, lotnictwo,rząd, produkcja, przemysł spożywczy, magazynowanie

Obcinak, Dyspenser (z wewnętrznym nawijakiem), RTC zegar (Kalendarz), Linerless Kit, Linerless Ob-
cinak, RFID UHF kit, RFID HF kit (Magellan, Myfair)Linerless Kit, Linerless Obcinak, RFID UHF kit, RFID 
HF kit (Magellan, Myfair)

SATO CL4NX

Drukarka Sato CL4NX to nowa i bardzo wydajna drukarka półprzemysłowa. Jest wy-
posażona w kolorowy wyświetlacz LCD, który pozwala na wyświetlanie filmów in-
struktażowych oraz instrukcji dla nowych operatorów. W przypadku występowania 
błędów na wyświetlaczu pokazują się komunikaty oraz korygujące filmy instruktażo-
we. Dodatkowym atutem jest to, że drukarka Sato CL4NX posiada w oprogramowa-
niu również język polski oraz umożliwia łatwą aplikacja mediów.
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