BIXOLON SRP-270 BLOKKNYOMTATÓ

A professzionális nyomtatók gyártására specializálódott Bixolon SPR-270-es modellje
egy kimagasló minőségű, megbízható készülék. Az extrém körülmények között is
használható hő- és páratűrő mátrixnyomtató kiskereskedelmi egységek, jegyirodák
vagy vendéglátóhelyek számára egyaránt ideális megoldást jelent.
A Bixolon nagy sebességű blokknyomtatója képes kiemelni a dokumentumokon
található feliratok fontosabb elemeit, méretre vágni a tekercseket, valamint elkészíteni,
feltekerni és tárolni a számlák másod- és harmadpéldányait is. A készülék kezelését
megkönnyíti, hogy hangjelzéssel figyelmezteti a felhasználóját, ha kifogyott belőle a
papír, amit egyszerűen, néhány mozdulattal lehet utántölteni.
Az SPR 270 a Windows legtöbb verziójával (95/98/ME/NT4.0/XP/2003 server és
OPOS) kompatibilis és soros, párhuzamos vagy USB porton keresztül is csatlakozhat
POS terminálokhoz, számítógépekhez és más eszközökhöz. Ezt a rendkívül hosszú
élettartalmú, strapabíró nyomtatót Ethernet kártyával kiegészítve is megvásárolhatja
tőlünk.

JELLEMZŐK
Az egyik legkelendőbb modellünk, gyors nyomtatási sebességgel (4.6 LPS);
Moduláris, többféle interfész kártya;
Magas élettartam (18M sor);
Teljes rendszer kompatibilitás;
Vágóegység;
Másodpéldány feltekerő, csévélő;
Kompakt méret, tetszetős megjelenés;

Fehér és fekete színben;
Könnyű használat:
- plug & play
- Automatikus papírbetöltés papírcsere esetén

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Nyomtatási metódus: 9 tűs, soros pont-mátrix
Nyomtatási sebesség: 4.6 LPS (40 oszlop); 8.4 LPS(16oszlop)
Nyomtató mechanika: SMP-710/SMP-710N
Nyomtatási irány: A nyomtató beépített karakterkészletével kétirányú, grafikus
üzemmódban egyirányú
Adatátviteli sebesség: 2400/4800/9600/11200/13600 bps
Sormagasság: 9mm
Adat Buffer: 4Kb (40 byte-ra csökkenthető)
Pontfelbontás:160*144 DPI
Karakter/sor: Max. 40
Karakterkészlet: 32 nemzetközi karakter; Kibővített grafikus: 128*12 lap
Karakterméret: Font A:1.2 (Sz) x 3.1 (M) Font B:1.6 (Sz) x 3.1 (M)
Oszlopok száma: Font A:40/42 Font B:33/35
Oszlopméret: 2.13 mm
Emuláció: TM-U200/300, IDP-3410
Papír típus: Normál papír
Papír szélesség: 76.0±0.5mm
Papírtekercs átmérő: Max. f80mm
Papírbefűzés támogatásának módja: Automatikus
Megbízhatóság: MCBF18,000,000 sor
Nyomtatófej élettartam: 3*108 pont
Működési hőmérséklet: 0~40 °C
Driver (illesztőprogram): Windows 95/98/2000/NT, OPOS; JAVA
Érzékelők: Papírvég érzékelő; Papírlefogyás érzékelő (opció)

Fiókcsatlakozó: 1 port (max. 2 fiók)
Választható Interfészek: RS-232C, RS-485, IEEE-1284 (alapértelmezett), USB
Tápfeszültség (adapter): AC 120V~230V
Méretek (Szél.*Hossz*Mag. mm): 160*294*159 (SRP-270D)
Súly cca. 2,6 kg
Automatikus papírvágó: Guillotine típusú;
Teljes & részleges (egy pont) papírvágás
EMI Standard: FCC Class A, CE Marking
Érintésvédelmi Standard: UL, C-UL, TÜV

FELHASZNÁLÁSI HELYEK
POS rendszerek
Kártyaelfogadás
Eseménynaplózás (Data logging)
Súlymérő eszközök

