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Przemysłowa drukarka kodów
kreskowych Honeywell EasyCoder
PM43
Cena brutto

6 092,88 zł

Cena netto

4 953,56 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

Honeywell EasyCoder PM43

Producent

Honeywell

Opis produktu

Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell EasyCoder PM43
Gwarancja 12 miesięcy

Masz pytania?

zadzwoń
handlowiec@pc-net.pl

tel. 794 900 078

agnieszka@pc-net.pl

tel. 660 486 906

biuro@pc-net.pl

tel. 793 900 878

Główne cechy:

Druk termiczny i opcjonalnie termotransferowy
Rozdzielczość 203/300/406 dpi
Szerokość etykiet: 25 mm - 118 mm
Maksymalna długość taśmy: średnica wewnętrzna - 25 mm, długość - 450 m
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Dostępne interfejsy: USB, RS232, Ethernet, opcjonalnie: LPT, WiFi
Wymiary: 483 x 294 x 284 mm
Opis produktu:

Honeywell EasyCoder PM43 jest jedną z częściej wybieranych termicznych drukarek kodów kreskowych przeznaczoną do pracy w
trudnych warunkach przemysłowych z opcjonalną możliwością rozszerzenia o druk termotransferowy.
Szeroki zakres interfejsów w standardzie: RS232, USB, Ethernet, a także opcjonalnie WiFi i LPT umożliwia pracę z wieloma
urządzeniami.

Solidnie wykonana obudowa oparta na metalowej konstrukcji pozwala na wykorzystywanie Honeywell EasyCoder PM43 w
niekorzystnych warunkach, w których inne urządzenia mogłyby łatwo ulec zniszczeniu. Z tego powodu Honeywell EasyCoder PM43
jest z powodzeniem eksploatowane w halach produkcyjnych, magazynach, centrach transportowych oraz dystrybucyjnych.

Ogromną zaletą jest stosunkowo duży wyświetlacz LCD, dzięki któremu obsługa sprzętu staje się intuicyjna i przyjemna.
Dodatkowo, warto docenić pełną klawiaturę numeryczną.

Wysoka rozdzielczość proponowanego druku nie przeszkadza w osiągnięciu maksymalnej prędkości pracy Honeywell EasyCoder
PM43 - w rozdzielczości 300 dpi jest w stanie produkować etykiety z prędkością aż do 300 mm na sekundę! Maksymalną
rozdzielczość, z jaką można drukować na EasyCoder PM43 jest 406 dpi.
Jedną z ciekawszych funkcji urządzenia, jaką proponuje nam Honeywell jest opcja zdalnego sterowania urządzeniami
peryferyjnymi, np. czytnikami kodów kreskowych, wagami, klawiaturami itp.

Zestaw zawiera:

Fabrycznie nowe urządzenie Honeywell EasyCoder PM43
12 miesięczną gwarancję na urządzenie
Kabel zasilający
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Dane techniczne
Specyfikacja systemu
Rodzaj druku

Termiczny (opcjonalnie termotransferowy)

Wyświetlacz

LCD

Zegar

-

Rozdzielczość

203 dpi, 300 dpi lub 406 dpi

Pamięć Flash

128 MB

Pamięć RAM

128 MB

Maksymalna prędkość wydruku

203 dpi - 300 mm/s, 300 dpi - 300 mm/s, 406 dpi - 250 mm/s

Szerokość druku

108 mm

Maksymalne wymiary taśmy
drukującej

średnica wewnętrzna - 25 mm,
długość - 450 m

Maksymalna długość taśmy

203 dpi - 4800 mm, 300 dpi - 3000
mm, 406 dpi - 1200 mm

Drukowane kody kreskowe

1D, 2D

Języki programowania

-

Interfejsy

USB, RS232, Ethernet, opcjonalnie:
LPT, WiFi

Temperatura pracy

-

Temperatura składowania

-

Wymiary

483 x 294 x 284 mm

Waga

15,82 kg

Darmowa aplikacja do
projektowania etykiet:

BarTender UltraLite

Gwarancja
Gwarancja
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12 miesięcy

