1325
· Kompaktni 24-iglični namizni tiskalnik
· Hitrost tiska do 375cps
· Idealni za pisarniška opravila
· USB in paralelni vmesnik (Autoswitch)
· Tiskalni trak visoke kapacitete
· Majhen tloris

Tally DASCOM 1325 je namizni tiskalnik za tisk
obrazcev, ki uporablja preizkušeno 24-iglično
tehnologijo. Namenjen je tisku formatov do A4 (širina
strani 80 stolpcev), vgrajena pa ima vmesnika USB ter
paralelni Centronics IEEE-1284, ki sta sposobna
samodejnega preklopa (AutoSwitch). S tem seveda
neposredno pridobimo možnost priklopa tiskalnika na
dve delovni mesti brez dodatne opreme.
Kvaliteten tisk, ravna pot papirja, enostavna nadzorna
plošča in opcijska uporaba neskončnega papirja ali
posameznih listov.
To so glavne lastnosti, ki model 1325 uvrščajo med
idealne za uporabo pri tisku obrazcev, kot na primer
pri delu s strankami na raznih okencih (tehnični
pregledi, vstopnice, recepti, obrazci, večplastni
obrazci).

Modeli:
1325 standardni model

Tiskalnik uporablja tiskalni trak visoke kapacitete,
kar pomeni manj menjav, nižji čas izven uporabe
in seveda nižje stroške tiska.
Tiskalnik zmore hitrosti tiska do 375cps (znakov v
sekundi) pri velikosti znakov 10cpi ter fleksibilno
delo z mediji, s čimer zagotavlja enostavno delo,
tekoče transakcije in zadovoljstvo uporabnikov.
Majhen tloris tiskalnika je zagotovilo, da lahko
najde prostor na še tako zasedeni delovni mizi.

1325
Tip tiskalnika

Matrični tiskalnik, 24-iglična tehnologija, pomnilnik 92kB

Modeli

1325 standardni model

Hitrost tiska

10cpi: 375 cps (HS Draft), 250 cps (Draft), 83 cps (LQ)
12cpi: 300 cps (Draft), 100 cps (LQ)

Pretok papirja

273 strani/uro

Velikosti znakov

10, 12, 15, 17.1, 20 cpi

Višina vrstic

1, 2 3, 4, 6, 8 lpi

Grafična ločljivost

Do 360 x 360 dpi

Nabori pisav

Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic,
Souvenir, OCR A/B, 10 črtnih kod

Podajanje papirja

Ročni podajalnik za posamezne liste, potisna traktorska vodila

Tip papirja

Posamezni listi, neskončni papir

Tisk v kopijah

1+6 kopij samokopirni papir

Vmesniki

Centronics, USB 2.0

Standardne emulacije

Epson LQ ESC P/2, IBM ProPrinter (2390 Plus)

Glasnost

<53 dB(A) (ISO 7779)

Napajanje

230-240V, 50 Hz

Poraba

Do 5,9W v StandBy načinu

Življenjska doba tiskalne glave

400 milijonov pik na iglico

Potrošni material

Tiskalni trak, kapaciteta cca 7 mio znakov

Gonilniki

MS WINdows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Windows 7

Dimenzije

203 x 404 x 322mm (V x Š x G)

Teža

5kg

MTBF

10.000 ur

Okolje

Temperatura 0-40oC, relativna vlažnost 10-90% brez kondenza

Garancija

12 mesecev, možnost podaljšanja (TIP24)
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Emulacije IBM, Epson: Epson ESC P/2, IBM ProPrinter.
Hitrost tiska do 375cps v DQ načinu: kratki transakcijski časi.
Hitrost tiska do 133cps v LQ načinu: visoka hitrost tiska za posebne potrebe.
Hitrost tiska do 600cps v HSD načinu: izredna hitrost tiska za enostavne izpise.
1+6 kopij: enostavno delo z večšlastnimi obrazci.
Integrirani vmesniki: Centronics, USB 2.0 Full Mode.
Tiskalni trak visoke kapacitete: 7 mio znakov.

Opomba: papir je občutljiv medij, zato je pred uporabo v OCR aplikacijah priporočljivo preizkusiti tako izbrani tiskalnik
kot tudi medij. Navedena kapaciteta potrošnega materiala je povprečje ob normalnih pogojih uporabe tiskalnika.
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