Primerjava matričnega tiska s termičnim
Termični tisk je kvalitetnejši.
Termični tisk je vedno zanimivejši, predvsem s stališča pospeševanja povratka investicije. V primerjavi z
matričnim tiskom ima nekaj odločilnih prednosti.
• Nižji stroški
Prenosni termični tiskalniki so občutno cenejši od primerljivih matričnih tiskalnikov,
kar je eden ključnih dejavnikov pri izračunu povratka investicije in stroškov lastništva.
Ali je morda možno, da vam višje cene matričnih tiskalnikov preprečujejo prodajo,
kjer bi vam s termičnimi modeli uspelo?
• Boljše grafične zmogljivosti
Termični tiskalniki tiskajo z ločljivostjo 203dpi, kar je občutno več kot zmorejo matrični
tiskalniki. Rezultat so čistejši, kontrastnejši in lažje čitljivi dokumenti, ki z lahkoto
vključujejo tudi logotipe ali druge grafične elemente, popolnoma neprimerne za tisk z
matrično tehnologijo.
Boljši in kontrastnejši izpis je pomemben predvsem povsod, kjer imamo opravka s
črtnimi kodami.
• Hitrejši tisk
S hitrostjo tiska 82mm/s lahko MtP400 natisne tipičen dokument mnogo hitreje kot
primerljiv matrični tiskalnik. Vzemimo za primer račun, ki obsega 40 obsežnih postavk
in na matričnem tiskalniku zaseda 3 strani izpisa. Tisk takega dokumenta na
termičnem modelu traja le 10-12s, kar je le težko primerljivo s časom izpisa na
matričnem tiskalniku.
• Prenosnost
S težo pod 1kg je MtP400 dejansko primeren za prenašanje, na primer do lokala, kjer dokončamo transakcijo,
medtem ko primerljivi matrični tiskalniki zlahka dosežejo težo 3 in več kg in niso najprimernejši za neposredno
prenašanje, razen v posebej prirejenih kovčkih.
• Konstantna kvaliteta tiska
Medtem ko se pri matričnih tiskalnikih z izrabo tiskalnega traku pojavlja slabši in manj kontrasten tisk, je tisk na
termičnem tiskalniku konstantne kvalitete. Rezultat - boljša čitljivost.
• Nižji stroški vzdrževanja
Termični tiskalniki vsebujejo bistveno manj mehanskih delov, kot so zobniki, prenosi, kolesca. Že samo zaradi
tega je možnost okvare bistveno manjša.
• Enostavna zamenjava papirja / medija
MtP400 je namenjen hitremu menjavanju papirja, z vgrajeno "drop-in" kaseto je zamenjava enostavna.
• Ni traku, ni obrazcev
S termičnim tiskalnikom se izognemo nakupu tiskalnih trakov in oredtiskanih obrazcev.
• Tišji tisk
Termični tiskalnik je v primerjavi z matričnim skoraj neslišen, kar je lahko pomembno tako za uporabnika kot
tudi stranko.
Dejstvo je, da so distributerji lahko navajeni ob koncu dostave predati stranki
standardni dokument formata A4. Napačno pa je mišljenje, da so stranke tiste, ki
vztrajajo pri taki obliki dokumenta.
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