
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

HONEYWELL PC42T

Pamięć wbudowana 64 MB Flash, 64 MB SDRAM

Temperatura pracy: +5°C do + 40°C, przechowywania: -40°C do +60°C

Wilgotność pracy: 10 do 80% bez kondensacji, przechowywania: 10 do 90% 

Gwarancja 1 rok gwarancji

Drukowane kody
Wszystkie główne 1D i 2D symbole są obsługiwane, w tym Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, 
Code Dot, EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, Siatka Matrix, HIBC 39, HIBC 128, Maxicode, MSI (zmodyfiko-
wany Plessey), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, kod QR, RSS-14

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm
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Oparta na ponad 40 latach innowacyjnego drukowania kodów kreskowych, drukarka biurkowa PC42t 
wyznacza nowe standardy w łatwości obsługi i przystępnej cenie. Wyjątkowo kompaktowa i łatwa w 
użyciu, drukarka ta jest prosta w instalacji i gotowa do szybkiego drukowania. Ciche, niezawodne działa-
nie i intuicyjna konstrukcja sprawia, że PC42t nadaje się do lekkich zastosowań etykietowania w różnych 
branżach przemysłu. Dostępna w wersji 12,7 mm (½ cala) lub 25,4 mm (1) podstawowych konfiguracji 
taśmy termotransferowej, PC42t obsługuje media o szerokości do 110 mm (4,3 cala) i idealnie wpaso-
wuje się w istniejące środowiska druku, a dzięki wsparciu dla dłuższych rolek, drukarka daje możliwość 
ograniczenia liczby przestojów.
PC42t posiada do czterech portów: standardowe USB, a także może mieć wejście RS232 i Ethernet. 
Dzięki niewielkim rozmiarom, wspólnym specyfikacjom mediów oraz wsparciu dla ZPL-II i emulacji EPL, 
wraz z popularnym Direct Protocol (DP) firmy Honeywell, PC42t zapewnia łatwy sposób aktualizacji z 
różnych starszych drukarek Intermec i drukarek konkurencyjnych. Przystępna cena i nowoczesne cechy 
czynią PC42T inteligentnym rozwiązaniem dla średnich i małych przedsiębiorstw, które chcą ulepszać 
wydajność związaną z etykietowaniem. Ekonomiczny w zakupie i obsłudze, PC42t jest doskonałym wy-
borem dla osób chcących wdrożyć druk etykiet po raz pierwszy, lub dla tych, którzy chcą zastąpić drogie 
atramentowe lub laserowe metody drukowania etykiet.

Waga 2.5 kg

Prędkość druku 101.6 mm/s

Rozdzielczość 203 dpi   

Max. szer. druku 104,1 mm

Komunikacja USB Device, USB Host with Serial or Ethernet (w zależności od modelu)


