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Drukarka mobilna

DPP-255
Niewielka - 2-calowa, lekka konstrukcja, którą można bez trudu zabrać ze sobą i swobodnie drukować gdziekolwiek i kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba.
Ergonomiczna - małe wymiary, mała waga, wewnętrzne wymienne zasilanie akumulatorowe Li-Ion sprawdzi się w wielu zastosowaniach mobilnych takich jak handel, transport, usługi
lekarskie i laboratoryjne.
Wygodna - możliwość noszenia urządzenia przy pasku od spodni.
Wytrzymała - odporna na wstrząsy, upadek z wysokości 1,5 m oraz na zachlapania wodą.
Mechanizm drukujący - łatwe ładowanie rolki papieru typu „wrzuć i drukuj”, cichy, trwały, szybki, wysokiej jakości druku termiczny mechanizm drukujący gwarantują najwyższą jakość
i komfort pracy.
Komunikacja - poprzez złącze RS232, USB, BLUETOOTH oraz opcjonalnie WiFi.
Uniwersalna - możliwość płynnej regulacji szerokości papieru pomiędzy 41mm a 58 mm.
Wszechstronna – drukowanie na papierze ciągłym lub etykietach samoprzylepnych.
Grafika - możliwość drukowania grafiki oraz kodów kreskowych 1D i 2D.
Oszczędzanie energii - funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia oraz ustawienia intensywności wydruku pozwala dłużej pracować z akumulatora.
Zasilanie - krótki czas ładowania (ok. 2,5 godziny) dzięki zasilaczowi sieciowemu znajdującemu się w zestawie. Możliwość dokupienia zasilacza podłączanego do zapalniczki
w samochodzie.
System - drukarka kompatybilna jest z urządzeniami opartymi na systemach Android, BlackBerry, iOS, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows Phone 8.x.
Opcje - zasilacz samochodowy, kabel RS232.

WYMIARY 65 x 90 x 120 [mm] (wys. x szer. x dł.)
MASA 415 g (bez rolki papieru)
ZASILANIE Zewnętrzny zasilacz 230V, 50Hz, 9V, 1000mA
AKUMULATOR Li-Ion 7.4V/2000mAh
CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORA 2,5 godziny
CZAS PRACY Z AKUMULATORA średnio 11 h (20.000 linii wydruku)
MECHANIZM DRUKUJĄCY Termiczny, Sanei SE3-21
PRĘDKOŚĆ WYDRUKU do 100 mm/s - papier ciągły | do 62 mm - etykiety
WYTRZYMAŁOŚĆ GŁOWICY DRUKUJĄCEJ ok. 50 000 m
PAPIER

Ciągły: min. 41mm; max.58 mm / Ø 47 mm
Etykiety: min. 41mm; max. 58 mm / Ø 47 mm, 2”

SZEROKOŚĆ DRUKU 48 mm
ROZDZIELCZOŚĆ 8 pkt/mm, 203 dpi (pionowo i poziomo)
LOGO GRAFICZNE Rozmiar 384x248 pikseli, czarno-białe, format BMP
KODY KRESKOWE

1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 39, Code93, Code 128,
2 of 5 interleaved , 2D: PDF417

WBUDOWANY ROZMIAR CZCIONKI A - 12 x 24 punkty, B - 9 x 16 punkty,
OPCJONALNY ROZMIAR CZCIONKI C - 12 x 24 punkty, D - 9 x 16 punkty
DRUKOWANE KOLUMNY

A – 48 znaki/wiersz, B – 64 znaki/wiersz,
C – 48 znaki/wiersz, D – 64 znaki/wiersz

BUFOR PAMIĘĆ 128 KB
EMULACJA ESC/POS, Eltron, ZPL
SYSTEM Android, BlackBerry, iOS, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows Phone 8.x
KOMUNIKACJA RS232, USB, BLUETOOTH, WiFi (opcja)
TEMPERATURA/WILGOTNOŚĆ PRACY (-)10°C - 50°C / 30–85 %
TEMPERATURA / WILGOTNOŚĆ
(-)20°C - 60°C / 10–90 %
PRZECHOWYWANIA
BEZPIECZNY UPADEK 1,5 m
OPCJE zasilacz samochodowy, kabel RS232, pokrowiec
MOCOWANIE zaczep do powieszenia na pasku
Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej, parametry oraz wygląd
zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia (w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego)
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