
BIXOLON SRP-F310 BLOKKNYOMTATÓ 

 

A professzionális nyomtatók gyártására specializálódott Bixolon, az IPX2-es biztonsági 

szabványnak megfelelő modellje azonban nem csak egy strapabíró, hanem egy 

rendkívül nagy tudású készülék is, ami jóval többre képes, mint az árak feltüntetése a 

számlákon. A promóciós célokra is használható blokkjain képeket, logókat, 

hagyományos és 2D vonalkódokat is el tud helyezni, melyeket egy könnyen kezelhető 

programmal állíthatnak össze a felhasználói. A számlákat a készülék egy átlagosnál 

nagyobb átmérőjű tekercsre (akár 105mm) is ki tudja nyomtatni, a papírtekercsek 

pedig könnyedén, néhány mozdulattal cserélhetőek benne. A nyomtató az elkészült 

dokumentumokat az elülső részén adja ki, ezért akár falra erősítve is használható. 

A Bixolon legújabb modellje POS terminálokkal és számítógépekkel egyaránt 

összeköthető és képes a kasszafiókok vezérlésére is. A készülékbe sok olyan 

interfészt beépítettek, melyeket más nyomtatókhoz külön kell megvásárolni. Ez az 

egyetlen olyan blokknyomtató a világon, melyben a nagy adatátviteli sebességre 

képes USB 2.0, a WLAN dongle csatlakoztatására használható USB és az Ethernet 

port egyaránt megtalálható, ráadásul soros vagy párhuzamos port is választható 

hozzá. Az SPR 310-est vendéglátóhelyek, kiskereskedelmi egységek, jegyirodák és 

az összes olyan vállalkozás számára ajánljuk, melyeknek egy minden esetben 

megbízhatóan működő nyomtatóra van szükségük. 

A készülék egy négy gombos szabadon programozható billentyűzettel is bővíthető. A 

Bixolon Interface Linker nevű alkatrész gombjaival egyebek mellett a műveletek 

leállítására és a számla elkészítésére is utasítható nyomtató, de a segítségükkel az 

SPR 310-essel egy hálózatba kötött eszközöknek is küldhetőek utasítások. Egy 

megfelelően beállított Bixolon Interface Linker ezért, akár egy számítógépet is 

helyettesíthet az éttermi hálózatokban. 

  

MŰSZAKI PARAMÉTEREK  

Portok: 

USB 2.0 alapértelmezett, 



Ethernet port alapértelmezett 

USB host port a WLAN dongle-nek alapértelmezett 

Kassza port alapértelmezett 

Soros (RS-232C) vagy Párhuzamos port (IEEE1284), 

Adagolás: Drop and Print, „Dobd bele és nyomtass”. 

Nyomtatási egység: 20 millió sor 

Hőfej: 150km 

Automata vágóegység: 2,000,000 vágás 

Fogadási puffer: Max. 512 Kbyte 

NV image: 64 Kbyte 

Emulációk: ESC/POS™ 

Driverek: Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver,Linux CUPS Driver 

Tápfeszültség: AC 100~240 V DC 24V, 2.5A 

Méretek: 154x 203x148 mm 

Működési hőmérséklet: 0 ~ 45°C 

Fekete színben 

 


