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7106 je vrhunski namizni termični tiskalnik in nudi
zmogljivosti in možnosti, ki jih tipično najdemo v
mnogo večjih modelih, tokrat v paketu, ki najde
prostor na še tako majhni mizi. Široka podpora
emulacij (ZPL, EPL, PCL) zagotavlja široke možnosti
uporabe, prav tako povezljivost: standardno je model
opremljen z vmesnikoma USB in serijskim (RS232).
Uporabniku prijazno oblikovanje tiskalnika omogoča
vertikalno odpiranje mehanizma, ki omogoča
enostavno vstavljanje medija.
Nazorna nadzorna plošča omogoča enostavno in
učinkovito upravljanje vseh funkcij tiskalnika.
Robustno kovinsko ohišje tiskalnika zagotavlja dolgo in
nemoteno uporabo tudi v težjih delovnih pogojih, kot
so industrijska okolja.

Modeli:
7106:

standardni model

Majhen tloris
Enostavno vstavljanje medija
Standardno RS232 in USB
Podpora Zebra® in Datamax®
Hitrost tiska do 6"/s (152mm/s)
Opcijski rezalnik in navijalnik
Interna kapaciteta role do 125mm

7106 je doma tako v pisarni kot v skladišču;
konstrukcijsko je sposoben preživeti tudi padec z
mize na betonska tla ali delo v ne ravno čistem
okolju.
Tiskalnik nudi širok nabor funkcij in možnosti, ki jih
tipično najdemo le pri večjih in predvsem dražjih
termičnih modelih. Uporablja, na primer, notranji
napajalnik, kar zagotavlja najvišjo stopnjo
zanesljivosti in odpravlja težave, ki so običajne ob
uporabi zunanjih napajalnikov.
Namenjen je tisku termičnih etiket in nalepk vseh
vrst (Direct Thermal). S podporo najbolj
razširjenih emulacij (Zebra, Datamax) zagotavlja
enostavno integracijo v obstoječe sisteme.
Tiskalnik lahko opremimo z rezalnikom etiket ali
navijalnikom, s čimer se polje uporabe še razširi
tudi na bolj specifična področja.

7106
Tip tiskalnika

Termični tiskalnik, Direct Thermal tisk

Modeli

7106: standardni model

Hitrost tiska

Do 6ips (152mm/s)

Širina izpisa

4,1" (104mm)

Dolžina izpisa

0,25-32" (6,35-812mm) pri 203dpi

Grafična ločljivost

203dpi

Nabori znakov - bitmap

7 naborov, TrueType

Življenjska doba glave

50km

Grafika

Nalaganje grafičnih elementov (logotipi, itd), PCX, BMP

Pomnilnik

16MB RAM, 4MB Flash

Vmesniki

USB, RS-232

Standardne emulacije

ZPL-II, Datamax I-Class, DMX400, Prodigy Plus

Potrošni material

Termične ali posebne etikete/nalepke

Širina medija

0,77-4,65" (19,6 - 118mm)

Premer role

Notranja: 5" (125mm), zunanja: (opcijsko držalo): 8" (203mm)
Jedro: 1-3" (25-76mm)

Indeksiranje etiket

Nastavljiva sprednji in zadnji senzor

Črtne kode

Code11, Code39, Cpde93, Code128, I2of5, S2of5, EAN8, EAN13,
ANSI CODABAR, LOGMARS, MSI, Plessey, UPC A/E,
POSTNET, Planet, Code49, PDF417, CODABLOCK, Maxicode,
DataMatrix, QR Code, RSS, TLC39

Mere (Š x G x V) in teža

213 x 289 x 183mm, 3,60kg

Glasnost

<58dB(A) (ISO7779)

Napajanje

220V / 50Hz

Poraba

Do 196W, max 12,9W v StandBy načinu

Delovno okolje

5 - 35oC, vlažnost 30 - 80% brez kondenza

Gonilniki

Windows XP/2003/Vista/Win7 (32/64 bit)

Opcijska oprema

Rezalnik, Peeler, Centronics in Ethernet vmesnika

Dobava

Tiskalnik, Start-Up hitri vodič, CD (gonilniki, pridočniki,
EasyConfig), napajalni kabel

Garancija

12 mesecev Bring-In
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