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DRUKARKI ETYKIET - MOBILNE
BIXOLON SPP-R 200
Drukarka SPP-R200 to łatwa w użyciu, ergonomiczna drukarka termiczna. Ze względu na niewielkie rozmiary
dedykowana jest do pracy w terenie, usługach, gastronomii, transporcie oraz w magazynie, do drukowania
paragonów, faktur, pokwitowań.
Model SPP-R200 oferuje wydruk tekstu i obrazów z prędkością 80 mm/sek, w rozdzielczości 203 dpi. Dzięki
zastosowaniu wydajnej baterii Li-Ion (1200mAh) zapewnia ośmio godzinny tryb pracy. Opcjonalnie drukarka
SPP-R200 wyposażona została w czytnik kart magnetycznych, który umożliwia dokonywanie płatności
bezgotówkowych.

ZEBRA P 4 T
Pierwsza na rynku przenośna drukarka termiczna/termotransferowa z opcjonalną funkcją drukowania i
kodowania etykiet RFID UHF.
Łatwa do przenoszenia drukarka P4T umożliwia użytkownikom drukowanie etykiet z kodami kreskowymi i
paragonów w dowolnym miejscu i czasie na trwałych i wytrzymałych nośnikach termotransferowych eliminując błędy w danych, usprawniając śledzenie środków trwałych i podnosząc wydajność pracowników.
Dzięki możliwości rozbudowy o funkcję RFID drukarka P4T idealnie sprawdza się w zastosowaniach
wymagających znakowania w terenie etykietami radiowymi UHF EPC Gen 2, w celu spełnienia wymagań
prawnych lub usprawnienia procesów w firmie - teraz lub w przyszłości.

ZEBRA series QL Plus
Seria QL Plus została zaprojektowana z wykorzystaniem zaawansowanej technologii i wyposażona w obudowę z osłoną
gumowaną, dzięki której jest wytrzymała, a zarazem lekka.
Drukarka etykiet QL220 Plus jest lekkim i niewielkim urządzeniem przenośnym do wydruku etykiet, kwitów, paragonów na żądanie.
Wyposażona w 32-bitowy procesor oraz pamięć DRAM 16 MB i FLASH 8 MB drukarka zapewnia najlepszą wydajność i funkcjonalność w tej
klasie urządzeń. Obsługę usprawnia czytelny wyświetlacz LCD, możliwość łączności bezprzewodowej oraz monitorowania stanu naładowania
baterii.
QL220 Plus szczególnie polecana jest do pracy mobilnej w terenie, np. w usługach kurierskich, handlu detalicznym, służbie zdrowia.
Drukarka etykiet QL320 Plus należy do rodziny drukarek przenośnych. Posiada lekką, ale solidną obudowę powlekaną gumą. Urządzenie
sprawdza się przy druku średnio wysokich nakładów etykiet zarówno w biurze, jak i w terenie.
Opcje takie jak monitorowanie stanu zużycia baterii oraz wyświetlacz LCD sprawiają, że drukarka jest łatwa w obsłudze. Szeroki zakres
komunikacji znacznie poszerza jej możliwości.
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Drukarka etykiet QL420 Plus należy do rodziny drukarek przenośnych. Charakteryzuje się lekką, solidną obudową powleczoną gumą.
Dedykowana do druku średnio wysokich nakładów etykiet zarówno w biurze, jak i w terenie.
Opcje takie jak: monitorowanie stanu zużycia baterii oraz wyświetlacz LCD sprawiają, że drukarka jest łatwa w obsłudze. Dodatkowo szeroki
zakres komunikacji znacznie poszerza jej możliwości.

