ARGOX X-3200

Imprimanta de coduri de bare industriale X-3200 are o
imprimare de 300 dpi pentru text și grafică de înaltă
calitate pe etichete de țesături, etichete de siguranță și
etichete pentru articole mici, cum ar fi bijuteriile.
Durata mare de funcționare este capabilă de viteză de
imprimare de 5 biți utilizând microprocesorul RISC pe 32
de biți.
Memoria internă de 8MB Flash și memoria DRAM de 16MB
facilitează imprimarea de înaltă calitate. Un RTC intern vă permite să tipăriți timp și
date pe etichete.
Interfețele RS-232, paralele și USB permit o integrare ușoară prin plug-and-play cu
sistemul dvs. actual.
Pentru funcționarea autonomă, X-3200 are o interfață standard PS / 2 pentru
conectarea unui dispozitiv de intrare, cum ar fi o tastatură sau scaner, precum și un
afișaj LCD multilingv pentru o instalare, configurare și funcționare convenabilă.
Modelul X-3200 oferă o valoare deosebită, deoarece oferă o imprimare de înaltă
calitate pentru o gamă largă de etichete.

Model: X-3200

Pentru cererea de etichetare grele.
• 300dpi de înaltă rezoluție disponibilă.
• CPU pe 32 de biți, afișaj LCD, viteză de imprimare de până la 5ips și memorii
mărită.
• Sistemul senzor dublu și reflector reglabil asigură detecția precisă a etichetelor
pentru a satisface cerințele versatile ale mass-media.
• Interfețe paralele Centronics, RS-232 și USB disponibile pentru aplicații versatile și
interfață PS / 2 pentru operarea independentă: conectarea directă a unei tastaturi PC
la introducerea datelor de pe etichetă fără un PC.
• Managementul mediilor de rezistență industrială: Panglică 360M și compartiment
media de 8 ".
• Încărcarea ușoară a suportului media și instalarea panglicii.
• Un comutator extern setează imprimanta pentru a fi utilizată fie cu partea de
cerneală înfășurată cu panglică, fie cu partea de cerneală.
• Întreținere durabilă și ușoară: ușor de înlocuit cu tăietorul și cu peeling.
• Suportă bara de date 1D / GS1, codurile 2D / Composite și codurile de bare QR.
• Gamă completă de opțiuni: Cutter, Peeler, suport pentru media.
• Server extern pentru opțiuni Wireless / Bluetooth.

• Pentru imprimarea cu volum mare.
• Actualizarea vitezei de imprimare la 8 inci / sec.
• Interfețe multiple..
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