
Műszaki adatlap

Intermec PC4 DT/TT

Miért ezt válasszam?
A direkt termo (DT) és a termo transzfer (TT) nyom-
tató változatok biztosítják, hogy mindig kiváló 
minôségû, biztosan olvasható vonalkóddal, vagy 
akár egyéb szöveggel és logóval ellátott címkéket 
készítsen. Csak direkt termo nyomtatásra képes 
változatot akkor célszerû alkalmazni, ha a kinyom-
tatott vonalkódos címkék nem hosszú távú felhasz-
nálásra készültek (elvárt élettartam kevesebb, mint 
egy év). Az eljárás során a hôre elszínezôdô felületi 
bevonattal rendelkezô címkékre a nyomtatófej ele-
mi pontjainak impulzusszerû felmelegítésével állítja 
elô a berendezés a nyomatot. Ha hosszabb ideig ol-
vasható környezeti hatásoknak jelentôs mértékben 
ellenálló címkét kell készíteni, akkor jöhet szóba a 
termo transzfer eljárás. Ilyenkor a hôre érzéketlen, 
felületi bevonat nélküli címkére a nyomtatófej és a 
címke közé befûzött festékszalagról égeti át a fes-
tékanyagot a nyomtatófej hôje a címkére. A kiváló 
minôségû vonalkódos nyomat hosszú évek múltán 
is olvasható marad. A PC4 TT nyomtató mind két 
üzemmódban képes mûködni.

A nyomtatón található egyetlen gombbal vezérel-
hetôk a nyomtató funkciók. Ez segíti a vonalkód 
nyomtató gyors, egyszerû használatbavételét.

A felnyíló fedél még a gyakorlatlan felhasználó szá-
mára is egyszerûvé teszi a címke befûzését.

A kis helyigény, és a csendes mûködés ideálissá te-
szi irodai alkalmazásra.

Az alapfelszerelés részét képezô címkeleválasztó 
nagymértékben megkönnyíti a nyomtatot címkék 
felragasztását.

Az opcionálisan rendelhetô akkumulátor lehetôvé 
teszi, hogy hordozható módban is használható le-
gyen a nyomtató. Ez utólagos (pótló) címkézésnél, 
vagy áruátvételkor lehet igen hasznos.

A nyomtató átlátszó felsôrésze egyszerûvé teszi a 
kellékanyag szint ellenôrzését, látható a rendelke-
zésre álló címke mennyiség.

A nyomtatóhoz ingyenes, magyar nyelvû címke-
tervezô szoftver érhetô el, mely az adatbázis alap-
ján történô nyomtatás kivételével, minden fontos 
funkcióval rendelkezik.

belépő szintű

vonalkód 

nyomtató

Cím: H-1095 Budapest, Ipar u. 2/b

Telefon: +36-1 430-8290, +36-1 299-0269 • Fax: +36-1 688-1527

Honlap: www.zenitkft.hu, www.meta-online.hu

Ajánlott felhasználási 
terület:
Szállítmányozási, elosztási, 
kereskedelmi és gyártó, 
valamint egészségügyi 
megoldásokban történô 
alkalmazásra javasolt.
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Az Intermec PC4 DT/TT műszaki adatai

Fizikai kialakítás

Befoglaló méretek: (sz x h x m): 23,0 cm x 25,7 cm x 16,7 cm 

Tömeg: 2,3 kg 

Környezeti jellemzôk

Mûködési hômérséklet: 5°C – 40°C 

Rendszer jellemzôk

Interfészek: Párhuzamos, RS-232, USB 1.1

Felbontás: 8 pont/mm (203dpi ) / 12 pont/mm (300dpi ) opcionális

Alap memória: 2MB SDRAM és 1 MB Flash  

Belsô fontkészlet: 5 fajta méretezhetô

Fontkészlet bôvítés: Letölthetô Windows fontok (nem méretezhetô)

Programozási nyelv: EPL

Támogatott kódtípusok: Valamennyi használatos egydimenziós kód és a következô 2 dimenziós 
kódok. MaxiCode, PDF417, DataMatrix, QR-Code, és Composite Code EAN/
ECC for EAN/UCC 128 w/ CC-C.

Nyomtatási jellemzôk

Maximális nyomtatási sebesség: 104 mm/sec 

Maximális nyomtatási szélesség: 104 mm  

Címke típusok: folyamatos, címkék közökkel, hajtogatott, fekete jellel pozícionált

Hordozó szélesség: 25 -118 mm  

Maximális címke tekercs átmérô: 127 mm 

Címke vastagság:  -

Maximális festékszalag átmérô (csak PC4 TT ) 35 mm külsô átmérô, 13 mm belsô átmérôjû tekercsen

Festékszalag hossz: 100 méter 

Festékszalag szélesség: 40 – 110 mm  

Maximális címkehossz: 1200 mm  


