T2380
• Tisk na do 9 kopij
• Poln nabor samodejnih funkcij za lažje in
nemoteno delo
• Idealen za on-demand in batch aplikacije
• Ravna pot papirja za enostavno delo z
večplastnimi obrazci
• Vmesnika Centronics in Ethernet
• Opcijski vmesniki
• Združljivost z različnimi sistemi, vključno z
Windows, UNIX, DOS, SAP R3 in starejšimi

Tally 2380 je tiskalnik, zgrajen z mislijo na
najzahtevnejše tiskalne posle. Velika hitrost tiska,
združena z zanesljivostjo in robustnostjo, ki omogoča
delo tudi v zahtevnih delovnih okoljih (npr. tovarne in
proizvodni prostori), zagotavlja visoko prepustnost
tiskanega materiala. Kvaliteta tiska pri tem ne trpi;
kvalitetna 24-iglična matrična tehnologija zagotavlja
čist in jasen izpis, črn in čitljiv, kar je posebej
pomembno v aplikacijah, ki uporabljajo tudi črtne
kode.

Tally 2380 je dobro uigran z operacijskim
sistemom MS Windows, obenem pa združljiv tudi z
drugimi operacijskimi sistemi, kot so UNIX, DOS,
SAP R3 in starejši sistemi.

Nizki stroški lastništva in uporabe tudi v
najzahtevnejših okoljih zagotavljajo dolgoletno
zadovoljstvo in nemoteno uporabo.

Tiskalni trak visoke kapacitete (20 mio znakov)
zagotavlja nizke stroške tiska ob vrhunski kvaliteti.

Modeli:
T2380: standardni model
T2380 2T: standardni model z dodatnim potisnim traktorjem zadaj

Visoka stopnja samodejnih funkcij zagotavlja
nemoteno delo s čim manj posredovanju
operaterja. S tem se tudi izognemo marsikateri
človeški napaki in še povečamo izkoristek
tiskalnika.

T2380
Tip tiskalnika

Matrični tiskalnik, 24-iglična tiskalna glava

Kapaciteta

50.000 strani / mesec, pretok papirja 625 strani / uro

Samodejne funkcije

Izbira poti papirja, pomik v park položaj, zaznavanje začetka obr.

Hitrost tiska

Pri 10/12cpi:
HS Draft 800/1.000cps, Draft 667/800cps, NLQ 222/267cps

Velikosti znakov

5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi

Višina vrstic

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

Grafična ločljivost

360 x 360 dpi

Pisave

HS Draft, Draft, Copy Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige
Elite, Script, Orator, Gothic, Souvenir, Kix/Royal, OCR A/B, 22
črtnih kod, skalabilne LCP pisave

Podajanje papirja

Traktorsko vodilo s samodejnim parkiranjem in AGA
Drugi potisni traktor zadaj na modelu 2380-2T

Opcijsko podajanje papirja

Dodatno potisno traktorsko vodilo spredaj

Tip papirja

Neskončni papir 60-120g/m2, širina 100-420mm

Tisk v kopijah

Do 1+8 kopij, 1+1 na zadnjem traktorju pri 2380-2T

Vmesniki

Paralelni IEEE-1284 Centronics, Ethernet 10/100

Opcijski vmesniki

Serijski RS-422, Ethernet IPDS, Coax/Twinax

Standardne emulacije

IBM Proprinter, Epson LQ ESC/P2, Genicom ANSI, MTPL,
Barcodes/LCP

Opcijske emulacije

PCL3 (RuggedWriter)

Gonilniki

MS Windows 9x/Me/2000/XP/Vista/7, Server 2003/2008, SAP

Ustreznost

Energy Star, Ozone-Free, RoHS, Microsoft, ISA

Glasnost

59 dB(A) (ISO-7779)

Napajanje

120/230-240V, 60/50 Hz

Poraba

70W med tiskanjem, do 18W v StandBy

Življenjska doba tiskalne glave

750 milijonov znakov

Dimenzije

280 x 623 x 432mm (V x Š x G)

Teža

19kg

MTBF

12.500 ur pri 25% delovnem ciklu

MTTR

30 minut

Potrošni material

Tiskalni trak kapacitete 20mio znakov

Opcijska oprema

Dodatni potisni traktor, stojalo za tiskalnik, koš za papir

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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