Tlačiarňami M-Class firma DATAMAX predstavuje nový rad termotransfer tlačiarní, určených pre široké použitie
vo výrobných podnikoch, potravinárskom, farmaceutickom alebo dopravnom priemysle a v celom rade ďalších
aplikácií. Vďaka 32-bitovému procesoru, 4 MB operačnej pamäti a rýchlosti tlače až 150 mm/s sa táto rada
tlačiarní stáva oprávneným nástupcom obľúbených tlačiarní Allegro 2. Veľkou výhodou je pamäť Flash, v ktorej
je možné uchovávať slovenské škálovateľné fonty, obrázky a formáty. Designom i modulárnou koncepciou
vychádza M-Class z priemyselných tlačiarní I-class. Zmenu konfigurácie je možné previesť jednoduchou
výmenou príslušenstva priamo u zákazníka. Tlačiareň je možné rozšíriť o veľké množstvo doplnkov (napr.
strihač etikiet, interné navíjanie, separátor etikiet, snímač odobratej etikety, sieťové rozhranie atď.) K
prednostiam patrí jednoduché zavádzanie média podľa priložených schémat, ľahký prístup k tlačovej hlave pri
výmene a zavádzaní pásky.
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Diakritika v textoch
Národné prostredie
Napojenie na databázu (ODBC alebo OLE
DB)
Množstvo typov čiarových kódov
Priebežné číslovanie
Práca v sieti
Prenositeľnosť formátov
Konfigurácia podľa požiadaviek zákazníka
(BASIC, PROFESIONAL, GOLD)
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Rýchlosť tlače
Rozlíšenie
Šírka tlače
Šírka média
Pamäť
Návin etikiet
Dĺžka tlače
Spôsob tlače
Barcode moduly
Typ média
Hrúbka média
Senzor
Konštrukcia
Farbiace pásky

Čiarový kód
Rezidentné fonty
Externé fonty
Kódová stránka
Expanzia a rotácia
fontov a grafiky
Grafika
Reverzia-zrkadlenie
Rozhranie
Ovládače
WINDOWS
Zdroj
Operačná teplota
Rozmery
Hmotnosť

M-4208

M-4306

6 IPS
8 IPS
6 IPS
203 DPI
203 DPI
300 DPI
108 mm
108 mm
108 mm
19 mm – 118 mm
19 mm – 118 mm
19 mm – 118 mm
4MB DRAM; 2MB Flash 8MB DRAM; 2MB Flash 8MB DRAM; 2MB Flash
Max. 203 mm, na dutinke 40 mm
6 mm – 2475 mm
Tlač cez farbiacu pásku alebo tepelná tlač na termocitlivý papier
5 mil do 55 mil „X“ dimenzia v obidvoch orientáciach
papier, plast, tagy, v kotúči alebo súvislý pás
0,0635 mm až 0,254 mm
posuvný hranový i reflexný senzor
plastový obal s oknom pre sledovanie stavu média
Štandardný typ, vnút. priemer dutinky 25.4 mm, návin do 450 m
CODE 39, UPC-A, UPC-E, INTERLEAVED 2 OF 5, CODE 128, EAN 8, EAN
13, HIBC, CODABAR, Plessey, UPC 2&5, CODE 93, Postnet, UCC/EAN
Code 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF47, USD-8, DataMatrix, QR
Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF47
10 alfa-numerických fontov od 2 mm do 6 mm a OCR-A, ACR-B,
CG Triumvirate od AGFA ®
True-Type, AGFA ® Intelifont TM , Bitmap (pomocou downloadu)
IBM upravena kódová stránka 850
Všetky fonty je možné zväčšovať až 24 x horizontálne aj vertikálne, fonty
a grafiku možno otáčať vo všetkých rovinách 0°, 90°, 180° a 270°
PCX, BMP a IMG súbory
Všetky fonty a grafiku možno tlačiť v reverze a zrkadlovo obrátene
USB, Paralelný Centronics, RS 232 od 600 do 38 400 BPS
Pre tlač etikiet z akejkoľvek Windows aplikácie. Dodávané na CD.
Automatické nastavenie pre 90-132 alebo 180-264 VAC pri 47-63 Hz
4 °C do 35 °C
262 mm x 249 mm x 459 mm
9,77 kg
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THERMAL TRANSFER inštalovaný na prianie zákazníka už pri výbere
VNÚTORNÉ NAVÍJANIE
SENZOR ODOBRATIA ETIKETY
STRIHAČ maximálna sila materiálu 0,254 mm
MEMORY KIT 3 MB Flash
EXTERNÁ KLÁVESNICA pre tlač Stand Alone
SIEŤOVÉ PREPOJENIE Micro Print Server dovoľuje viac užívateľom na rôznych miestach využívať jednu tlačiareň
ILPC FIRMWARE medzinárodné tlačové jazykové schopnosti užívateľského vybavenia tlače z neAnglických znakov
nastavené vo viac ako 40 jazykoch.

DATECH, s.r.o.
Lichardova 491, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 44 902 581

Tel/Fax: 044/5280 953, Mob.: 0905 762 380
E-mail: datech@datech.sk, datech@stonline.sk
Http:// www.datech.sk
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