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DRUKARKI ETYKIET - PÓŁ PRZEMYSŁ OWE
ZEBRA S 4 M
Drukarka etykiet S4M to nowe, proste w obsłudze urządzenie, zapewniające wysokiej jakości, trwały druk w atrakcyjnej cenie.
Dedykowana jest do wielu zastosowań m.in.: w handlu detalicznym, produkcji, służbie zdrowia, magazynach oraz dystrybucji.
Model S4M wyróżnia solidna metalowa obudowa.
Urządzenie posiada: 8-calowe, łatwe do wymiany szpule na etykiety, wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD, złącze
szeregowe, równoległe oraz USB. Opcjonalnie drukarka może współpracować z interfejsami sieciowymi Ethernet oraz WLAN.
Dzięki wbudowanym językom programowania: ZPL i EPL oraz opcjonalnie APL (Zebra Alternative Programming Language),
drukarka może być zainstalowana w miejsce starszego urządzenia.

ZEBRA ZM 400 / ZM 600
Drukarki ZM400/600 spełnia wszystkie funkcje drukarek z dotychczasowego asortymentu Z Series, ale czynią to jeszcze lepiej,
oferując większy wybór interfejsów, lepszą wydajność i łatwiejszą konserwację. Dzięki tym zaletom ulepszone drukarki Z
Series nadają się doskonale do szerokiego zakresu zastosowań. Drukarka zapewnia rozbudowane opcje komunikacji porzez
interfejs USB, bezpieczny interfejs bezprzewodowy 802.11b/g oraz nowy serwer druku ZebraNet® 10/100 PrintServer,
umożliwiający jednoczesne wykorzystywanie połączeń równoległych i sieciowych. Wybór rozdzielczości druku 203, 300 lub
600 dpi, drukowanie z obsługą języka XML oraz przystosowanie do przyszłościowej technologii RFID pozwala na wdrażanie
drukarek ZM w wielu różnych zastosowaniach. Udoskonalone drukarki ZM Series zapewniają użytkownikom większą wygodę
ze względu na łatwe ładowanie kalki termotransferowej i etykiet, proste wprowadzanie ustawień za pomocą dużego
wyświetlacza LCD oraz uproszczoną konserwację głowicy drukującej i wałka.

TOSHIBA TEC B-852
Drukarka etykiet Toshiba B-852 zapewnia szeroki zakres wydruku, sprawdzając się tym samym w wielu środowiskach pracy.
Wyposażona w nowy szybszy procesor, większą pojemność pamięci oraz dostęp do narzędzi sieciowych SNMP, sprawia iż jest
jednym z najbardziej wydajnych urządzeń w swojej klasie.
B-852 jest najbardziej ekonomicznym wyborem w przypadku potrzeby wydruku etykiet o bardzo dużych rozmiarach (np.
format A4). Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością, wysoką jakością wydruków oraz łatwością serwisowania. Do
każdej drukarki TOSHIBA TEC dołączony jest bezpłatny program do tworzenia i wydruku etykiet z kodem kreskowym
BarTender UltraLite. BarTender jest produktem światowego lidera w dziedzinie oprogramowania do automatycznej
identyfikacji - firmy Seagull Scientific.

TOSHIBA TEC B-SA 4 T
Drukarka etykiet B-SA4T posiada możliwość centralnego zarządzania wydrukiem poprzez wbudowany port LAN. Opcja RFID w
połączeniu z wysoką jakością i funkcjonalnością sprawia, że drukarka B-SA4T to idealne rozwiązanie do każdego rodzaju
wydruku.
B-SA4T doskonale sprawdza się w: firmach produkcyjnych, terminalach logistycznych i obiektach magazynowych.
Każdorazowo do kompletu dołączony jest bezpłatny program do tworzenia i wydruku etykiet z kodem kreskowym BarTender
UltraLite.

Parametry techniczne drukarek etykiet
średnica rolki z
max szerokość /
szerokość etykiet wysokość etykiet
etykietami
długość druku
MIN / MAX [mm] MIN / MAX [mm] WEWN / ZEWN
[mm]
(mm)

model

rodzaj druku

rozdzielczość
standardowa

max prędkość
druku (mm/s)

S4Mt

termotransfer

203 dpi

152

104 / 991

19 / 114

ZM 400

termotransfer

203 dpi

254

104 / 157

ZM 600

termotransfer

203 dpi

254

168 / 102

TEC B-852

termotransfer

300 dpi

102

TEC B-SA 4 T

termotransfer

203 dpi

152

max szer. /
długość taśmy
barwiącej
[mm/m]

średnica wewn.
rolki z taśmą
[cale]

/ 991

75 / 203

110 / 450

1"

25 / 104

/ 991

75 / 203

110 / 450

1"

51 / 178

/ 1143

75 / 203

174 / 450

1"

217 / 640

/ 242

/ 640

104 / 997

/ 111

/ 997

nawój taśmy
barwiącej

/ 300
75 / 152

/ 450

model

dostępne interfejsy

ilość pamięci
FLASH / RAM

języki programowania

kody kreskowe

dopuszczalna
wilgotność
otoczenia [%]

temperatura
pracy

gwarancja
producenta

S4Mt

USB, RS-232, LPT

4 / 8 MB

ZPL, EPL, ZPL2

1D, 2D, GS1 Databar, PDF

20 - 85 %

5 - 40°C

12 m-cy

ZM 400

USB, RS-232, LPT

8 / 16 MB

1D, 2D, GS1 Databar, PDF

5 - 85 %

0 - 40°C

12 m-cy

ZM 600

USB, RS-232, LPT

8 / 16 MB

ZPL2, EPL, XML, APL, Web View,
Alert

1D, 2D, GS1 Databar, PDF

5 - 85 %

5 - 40°C

12 m-cy

TEC B-852

USB, LAN, LPT

16 / 16 MB

BarTender UltraLite

1D, 2D, PDF

12 m-cy

TEC B-SA 4 T

USB, LAN, LPT

16 / 16 MB

BarTender UltraLite

1D, 2D, PDF

12 m-cy
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