
BIXOLON SRP-350 III BLOKKNYOMTATÓ 

 

A professzionális nyomtatók gyártására specializálódott Bixolon legújabb nagy 

sebességű hőnyomtatója képes a számlák automatikus levágására, a bizonylatain 

pedig 2D vonalkódok, egyedi logók, vagy karakterek is elhelyezhetőek. A készülék az 

éttermek és az üzletek mellett jegyárusító helyeken vagy gyógyszertárakban is jól 

használható. 

Az SRP 350-es a Bixolon legismertebb és legnagyobb példányszámban értékesített 

készüléke volt. Bár a sikermodell utódjai megtartották a jól ismert formát, a 

teljesítményük a sokszorosára nőtt, miközben a fogyasztásuk folyamatosan csökkent. 

Mindez elmondható a sorozat legújabb modelljéről az SRP 350 III-ról is, amely az első 

350-esnél 70 a másodiknál pedig 25 százalékkal gyorsabban, 250 mm/s sebességgel 

állítja elő a számlákat, a bizonylatain pedig már logók, egyedi karakterek, vagy 2D 

vonalkódok is megjeleníthetőek. 

A készülékkel 80 és 58 mm széles tekercsekre egyaránt lehet nyomtatni, és képes a 

blokkok automatikus levágására is. A papír egyszerűen cserélhető benne, ha pedig 

elakad valahol nyomtatás közben, néhány mozdulattal eltávolítható. 

Az SRP 350 III megfelel az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal által létrehozott, és az 

energiatakarékos termékek jelölésére használt Energy Star szabványnak. A Bixolon 

legújabb blokknyomtatóját éttermi konyhák, kávézók, jegyárusító helyek, 

gyógyszertárak és üzletek számára egyaránt ajánljuk. Az USB mellett párhuzamos, 

vagy soros porttal is megvásárolható, de opcionálisan Ethernet port is rendelhető 

hozzá. 

 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

Nyomtatási metódus: Közvetlen hőnyomtatás 

Nyomtatási sebesség: 250 mm/mp 



Felbontás: 180dpi (7dot/mm) 

Karakterkészlet: 95 alfanumerikus és 32 nemzetközi karakter, bővített grafikus 

karakterek (128*37 lap) 

Karakterméret:12*24 (FONT A), 9*17 (FONT B) 

Vonalkód támogatás: 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, 

ITF, UPC-A, UPC-E, 2D: Data Matrix, PDF417, QR code 

Média: Termo papír 

Papír szélesség: 80mm/58mm 

Működési hőmérséklet: 0~45 °C 

Páratartalom tűrés: 0 ~ 45°C 

Driverek: Windows, OPOS, JPOS, Linux CUPS, Mac, Virtual COM USB/ Ethernet 

Driver, Utility Program, SDK: Android, IOS 

Érzékelők: Papír elfogyás, közelgő papír elfogyás és a fedélnyitás érzékelése 

Fiókcsatlakozó: 2 port (Y típusú adapter segítségével) 

Választható Interfészek: USB 2.0 + Soros, vagy USB 2.0 + Párhuzamos, (felárral: USB 

+ Ethernet) 

Méretek (Szél.*Hossz*Mag. mm): 145 x 204 x 146 mm 

Súly: 1.55kg 


