> Power to Print
Mobilní tiskárna

Rychlý, spolehlivý a levný tisk přímo ve vozidle ESC/P2.

Okamžitý tisk na místě – tiskne obchodní nebo přepravní doklady přímo
ve vozidle. Dokumenty jsou vytištěné rychle, čímž je umožněn rychlý přesun vozidla se zbožím na další místo.
Tiskárna MIP480 používá barvící pásku se životností 4 miliony znaků. Při
běžném používání je třeba provést její výměnu jen jedenkrát za šest měsíců. Je schopná pořídit tisk až se 3 kopiemi (1 + 3), může tisknout i na samostatné, v horní části slepené formuláře.
Díky 24-jehličkové tiskové hlavě je tisk textu i grafiky zřetelný a ostrý. Tiskárna MIP480 podporuje emulace IBM® Proprinter X24e a Epson®. Množství
fontů zajišťuje rychlý tisk kvalitních textů.
K dispozici je celá řada doplňků pro montáž ve vozidle i v místnosti. Konektivita je zajištěná běžnými bezdrátovými rozhraními. Tiskárnu lze připojit k PC
nebo k PDA.
● Jednoduchá obsluha
● Robustní konstrukce
● Pracuje ve vertikální i v horizontální poloze
● Řada rozhraní včetně Bluetooth a WiFi
● Tisk na tabelační papír, jednotlivé listy a formuláře s kopiemi
● Napájení z palubní sítě automobilu 12 nebo 24 V
● Velký výběr volitelných doplňlků
Konfigurace:
MIP48000-AA paralelní + sériové + USB + Bluetooth rozhraní
MIP48001-AA Sériové + USB + VVLAN rozhraní
MIP48004-AA paralelní + sériové + USB rozhraní

Specifikace

Mobilní tiskárna

Technologie tisku

24 jehličková maticová

Fonty LQ

Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A, OCR-B

Čárové kódy

Code 39, Code 128, EAN8, EAN13, Interleaved 2/5, Industrial 2/5, UPC-A, UPC-E

Kodové stránky

437, 850, 860, 863, 865, 851, 852, 853, 855, 857, 866, USSR, Gost, 864, 437G, 920, 858, 925.
DIN as applicable to OCR-A

Hustota tisku

10, 12, 15, 17, 20, 24 znaků na palec ( v závislosti na emulaci )

Manipulace s papírem

Parkovací pozice, automatické nastavení pozice pro přesné odtržení

Transport papíru

Tlačný traktor se speciální zaváděcí podložkou pro snadné založení papíru; zajištěná poloha papíru pro bezpečné
odtržení formuláře

Rozměry papíru

Šířka traktorového papíru: 102-267 mm

Emulace

Epson ESC/P2, IBM 2390+ ( včetně Proprinter XL24E)

Rozhraní

Dle verze různé kombinace - Bluetooth version 1.2, Serial RS232, Parallel IEEE1284, USB 2.0 Full Mode;
802.11WiFi Printer adapter

Rozměry, váha

140v x 365š x 263h mm; váha 6.5 Kg

Spotřební materiál

Černá barvicí páska 4Mio znaků

