T2150 / 2250
• Kvalitetna in preizkušena 24-iglična
tehnologija tiska
• Hitrost tiska do 750cps
• A4 (80 stolpcev) ali A3 (136 stolpcev,
model 2250) format tiska
• Traktorska vodila za tisk na neskončni
papir
• Ročno podajanje posameznih listov
• Ravna pot papirja za občutljive obrazce
• Robustni in zanesljivi
• Standardno vmesnika Centronics in
RS232, opcijsko LAN, IBM AS400,
Mainframe

Modela 2150/2250 sta predstavnika vrhunske matrične
tehnologije, hitra, zanesljiva in robustna.
Tiskalnika sta namenjena tisku na neskončni papir
(traktorska vodila) ali posamezne liste, ki jih lahko
podajamo ročno s sprednje strani tiskalnika. Obe vrsti
papirja se podajata s sprednje strani tiskalnika, kar
omogoča ravno pot papirja in s tem kvaliteten tisk tudi
na večplastne papirje, ki ob prehodu preko tiskalnega
valja navadno povzročajo težave. Zato lahko tiskamo
brez težav tudi 6-plastne obrazce, pri čemer se
tiskalnika samodejno prilagajata debelini obrazcev.
Samodejne funkcije, kot so zaznavanje debeline
papirja (AGA - Automatic Gap Adjustment), Zero Tear
in nastavitev zgornjega roba strani (TOF - Top Of
Form) olajšajo delo s tiskalnikom v vsakdanjem okolju
in omogočajo delo brez težav. Na voljo je tudi model
2150S, ki ima vgrajen rezalnik za obrazce.
Podprt je tudi tisk črtnih kod ter grafičnih elementov v
ločljivosti do 360dpi.

Modeli:
T2150: format A4
T2250: format A3
T2150S: format A4, vgrajen rezalnik

Standardna oprema tiskalnikov 2150/2250 sta
paralelni Centronics (IEEE-1284) in RS232
vmesnik, po potrebi pa so na voljo še posebni
vmesniki (LAN, IBM AS400, Mainframe). Vmesniki
podpirajo funkcijo AutoSwitch, kar prinaša tudi
možnost priklopa na več delovnih postaj brez
težav.
Tiskalniki 2150/2250 so doma tako v pisarni kot
tudi v procesnem centru ali pisarni, tudi glasnost
tiska na nivoju 52dB(A) ni pretirano moteča.
S hitrostjo do 750 znakov v sekundi (cps) sta kos
vsem opravilom, na primer tisku računov,
dobavnic, nalepk in etiket ali poročil.
Potrošni material je tiskalni trak kapacitete 8 mio
znakov, ki zagotavlja nizke stroške tiska.

T2150 / 2250
Tip tiskalnika

Matrični tiskalnik, 24-iglična tehnologija, 128kB pomnilnik

Modeli

T2150: format A4
T2250: format A3
T2150S: format A4, vgrajen rezalnik

Hitrost tiska @ 10cpi

750cps (HS Draft), 500cps (Draft), 180cps (NLQ), 90cps (LQ)

Velikosti znakov

10, 12, 15 (Half in Full Height), 17.1, 20 cpi

Kapaciteta tiska

Do 26.000 strani mesečno

Višina vrstic

2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi

Grafična ločljivost

Do 360 x 360 dpi

Nabori znakov

HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script,
Orator, Gothic, OCR A/B, 19 črtnih kod

Podajanje papirja

Traktorska vodila (potisno), ročni podajalnik za posamezne liste

Podajanje papirja opcijsko

Dodatni potisni traktor spredaj ali zadaj. Podajalnik spredaj.

Tip papirja

Širina obrazca 76,2-420mm (glede na model).
Neskončni papir 60-120g/m2, posamezni listi 80-120g/m2.

Tisk v kopijah

1+5 kopij samokopirni papir

Vmesniki

Centronics IEEE-1284, RS232

Opcijski vmesniki

Ethernet 10/100, tokovna zanka (20mA), USB, IBM AS400

Standardne emulacije

IBM Proprinter XL24, Epson LA2550, Tally MTPL, Barcode, LCP

Opcijske emulacije

DEC LA75, MT50

Gonilniki

MS Windows 9x/ME, 2000, 2003 Server, XP, združljivost z Win7

Glasnost

<53dB(A)

Napajanje, poraba

230-240V, 50 Hz, poraba tipično 40W med tiskom

Življenjska doba tiskalne glave

400 milijonov znakov

Potrošni material

Tiskalni trak, kapaciteta cca 3,6 mio znakov

Dimenzije

2150: 300 x 460 x 295mm (V x Š x G)

Teža

2150: 9kg

MTBF

12.500 ur

Opcijska oprema
Garancija

12 mesecev, možnost podaljšanja

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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