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DRUKARKI ETYKIET - PRZEMYSŁ OWE

ZEBRA series Xi 4
Drukarki z serii Zebra Xi4™ bazując na osiągnięciach poprzednich generacji Xi posiadają
większą wydajność operacyjną, system wczesnego ostrzegania oraz lepszą jakość i prędkość
wydruku etykiet. Mocna, stalowa obudowa oraz wysokiej jakości mechanizm drukujący
zdecydowanie podnosi poprzeczkę w tej klasie urządzeń. Seria Xi4™ to jedna z najszybszych
drukarek drukująca z prędkością do 356mm/sek. Została zaprojektowana tak, aby użytkownicy
i administratorzy systemu mogli szybko wykrywać i rozwiązywać problemy związane z pracą
drukarki. Ze względu na wysoką wydajność i mocną konstrukcję to idealny model do
całodobowego, wysokonakładowego druku w zastosowaniach krytycznych.
Urządzenie oferuje systemy wczesnego ostrzegania o potrzebie serwisowania głowicy
drukującej i zmiany nośnika, a także funkcje zdalnego zarządzania drukarkami poprzez
ZebraNet™ Bridge Enterprise.
Wyposażenie drukarki Xi4™ w Ethernet 10/100, bezpieczny sieciowy interfejs bezprzewodowy
802.11b/g oraz aplikacje do zarządzania drukarkami, spełnia wymagania wszelkiego rodzaju
sieci – dużych i małych, przewodowych i bezprzewodowych.

TOSHIBA TEC B-SX 4T / 5T
Drukarki etykiet TOSHIBA B-SX 4T / 5T są jednymi z najbardziej wydajnych drukarek, które
pojawiły się na rynku. Unikalna głowica krawędziowa umożliwia bardzo szybki wydruk etykiet z
zachowaniem wysokiej jakości wydruku. Możliwość wyposażenia drukarki TOSHIBA w moduł
RFID czyni wybór drukarki z serii B-SX niezwykle przyszłościowym.
Do każdej drukarki TOSHIBA TEC dołączony jest bezpłatny program do tworzenia i wydruku
etykiet z kodem kreskowym BarTender UltraLite.
Modele B-SX znajdują szerokie zastosowanie w: przemyśle chemicznym, farmaceutycznym,
spożywczym, tekstylnym i elektronicznym.

TOSHIBA TEC B-SX 6T
TOSHIBA B-SX6T jest jedną z najbardziej wydajnych drukarek przemysłowych na rynku. Model
ten doskonale nadaje się wszędzie tam, gdzie niezbędny jest wydruk etykiet o
ponadstandardowej szerokości - do 170,6 mm.
Unikalna głowica krawędziowa o wysokiej rozdzielczości 305 dpi umożliwia użytkownikowi
szybki wydruk etykiet z zachowaniem bardzo wysokiej jakości wydruku. Dostęp do narzędzi
sieciowych SNMP oraz możliwość wyposażenia drukarki TOSHIBA SX6 w moduł RFID czyni
wybór B-SX6T niezwykle przyszłościowym.
Do każdej drukarki TOSHIBA TEC dołączony jest bezpłatny program do tworzenia i wydruku
etykiet z kodem kreskowym BarTender UltraLite. B- SX6T jest kompatybilna z innymi
systemami, zarówno marki Toshiba jak i konkurencji.
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