
HPRT LPQ80 CÍMKENYOMTATÓK 

 

A HPRT LPQ80 címkenyomtató olcsó, sokoldalú és hatékony. Ez a kisméretű 

nyomtató asztalon, irodában, üzlethelyiségben elhelyezve kis mérete ellenére kitűnő 

teljesítményt nyújthat. Naponta akár ötszáz darab címke nyomtatására is képes és 

árkategóriájában egyedülálló módon akár nyolcvan milliméter széles címkére is 

nyomtat. 

A HPRT által gyártott LPQ80 típusú asztali címkenyomtató egyszerű megoldást 

biztosít azok számára, akik vonalkóddal ellátott címkéket alkalmaznak tevékenységük 

során, azonban nem ipari mennyiségű árut, alkatrészt szeretnének jelöléssel ellátni. A 

címkenyomtató irodai, bolti használatra tökéletesen alkalmas. Kitűnő választás 

polccímkék, leltári számok, termékazonosítók nyomtatására. Az eszköz képes akár 

nyolcvan mm széles címkék előállítására, ami szintén a nyomtató sokoldalúságát 

bizonyítja. 

Az eszköz kompakt, kellemes, ívelt formaterve ellenére, akár napi ötszáz darab címkét 

nyomtathat. Az előállított címkéken 1D és 2D kódok széles palettája jeleníthető meg. 

A nyomtató ingyenes címke tervező szoftverrel együtt vásárolható meg így nincs 

szükség egy önálló program beszerzésére. 

A készülék sokoldalúsága megkérdőjelezhetetlen, hiszen igény esetén 

blokknyomtatóként is működik. A gyári csomagolás a nyomtatón kívül tartalmazza a 

soros és USB kommunikációs kábeleket is. 

 

JELLEMZŐK 

- Helytakarékos innovatív dizájn 

- Nyomtatás akár 80 mm széles címkékre 

- Nyomtató állapot visszajelzés kék, piros és zöld LED fénnyel 



- Kiválóan alkalmazható irodai, üzleti környezetben 

- Címketervező szoftver a kiszerelés részét képezi 

- Blokknyomtatóként is üzemeltethető 

- A csomagolás részét képezi a soros és USB kommunikációs kábel is 

 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

- Nyomtatás típusa: közvetlen hőnyomtatás 

- Nyomtatás felbontása: 203 dpi 

- Nyomtatási szélesség: 80 mm 

- Nyomtatási sebesség: max. 100 mm/s 

- Interfészek: Soros, USB, kassza port (soros és USB kommunikációs kábelek a 

csomagolás részét képezik) 

- Memória: Ram 2Mb, Flash 2Mb 

- 1D vonalkódok: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, 

CODE128, CODE93 

- 2D vonalkódok: PDF417, QR code 

- Szenzorok: Fedél nyitás, papír kifogyás, címkehézag és fekete jel (black mark) 

- LED fény visszajelzés: Üzemkész állapot - Kék, Nyomtatás - Zöld, Hibaesemény - 

Piros 

- Tápellátás: 12V, 2A külső tápegységről 

- Papír típus: hő címke, folyamatos hőpapír, black mark, hajtott papír 



- Papír méretek: szélesség maximum 82,5 mm, vastagság 0,06 mm - 0,25 mm, átmérő 

maximum 92 mm 

- Papírbetöltés: egyszerű betöltés 

- Működési hőmérséklet: 5 - 50 °C, páratartalom 25% - 85% 

- Tárolási hőmérséklet: -40 - 60 °C, páratartalom 10% - 90% 

- Méretek: hosszúság 188 mm, szélesség 150 mm, magasság 134 mm 

- Tömeg: 880 gramm (papírtekercs nélkül) 

- Hőfej tartóssága 50 km 

- Driver: Windows7, Windows8, Windows10, Windows Vista, Windows XP 

- Nyomtatásvezérlés: blokknyomtatóként ESC (EPSON), címkenyomtatóként TSPL 

(TSC) 

 


