
Θερμικός εκτυπωτής
Citizen CL-S400DT
H Β.Ι. Αλμπάνης παρουσιάζει τον desktop θερμικό εκτυπωτή Citizen CL-S400DT. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει απλές, αποδοτικές και υψηλής ποιότητας 
εκτυπώσεις ετικετών σε απαιτητικές εφαρμογές. Eίναι φιλικός προς το περιβάλλον και έχει πιστοποίηση ENERGY STAR όσον αφορά την ενεργειακή του 
απόδοση. Οι λειτουργίες του εκτυπωτή sleep και standby βοηθούν στην μειωμένη κατανάλωση ενέργειας κατά την χρήση ενώ έχει δυνατότητα για ταχύτητα 
εκτύπωσης έως και έξι ίντσες ανά δευτερόλεπτο. Ο ανθεκτικός μεταλλικός μηχανισμός Hi-Lift™ της Citizen βοηθάει στην εύκολη φόρτωση αναλωσίμων 
εκτύπωσης. Η οθόνη ελέγχου LCD διευκολύνει στην διαμόρφωση της εκτύπωσης ενώ έντονο κόκκινο φως αναβοσβήνει σε περίπτωση λάθους πρoς ενημέ-
ρωση του χειριστή. Ο εκτυπωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με εξωτερική τροφοδοσία χαρτιού για παραγωγή απλών ετικετών, είτε με ειδικά αναλώσιμα 
εκτύπωσης για παραγωγή μεγαλύτερου αριθμού ετικετών σε παχύτερα υλικά, πράγμα που τον καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για παραγωγή καρτών επιβίβα-
σης, καθώς και εισιτηρίων για φεστιβάλ και συναυλίες.
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Ø  Ανάλυση: 203 dpi (8 dots per mm) 
Ø  Ταχύτητα εκτύπωσης: 6 ίντσες ανά δευτερόλεπτο (150 mm/s)
Ø  Πλάτος εκτύπωσης (το μεγαλύτερο): 4.10 ίντσες (104.1 mm)
Ø  Πλάτος αναλωσίμων (από μικρότερο προς μεγαλύτερο): 0.77 ίντσες έως 4.65 ίντσες 

(19.5 mm έως 118.0 mm)
Ø  Πάχος αναλωσίμων (από μικρότερο προς μεγαλύτερο): 0.0025 - 0.01 ίντσες (0.0635 

- 0.254 mm)
Ø  Συνδεσιμότητα: USB (version 1.1) και σειριακή θύρα RS-232C

Ø  Προαιρετική Συνδεσιμότητα: Παράλληλη (IEEE-1284), Ethernet (10/100 BaseT)
Ø  Hi-Open™ πλαστική θήκη με ασφαλές κλείσιμο.
Ø  Μεταλλικός μηχανισμός. Hi-Lift ™
Ø  Οθόνη ελέγχου: 16x2 LCD με backlight. Προσεγμένο μενού και σύστημα διαμόρφω-

σης με χρήση 4 κουμπιών
Ø  Μνήμη: 16.0 Mb RAM, 4.0 Mb Flash
Ø  Διαστάσεις (W x D x H) 206 x 149 x 150mm 
Ø  Βάρος: 2.68 Kgs


