DRUKARKA ETYKIET

DIBAL LP-545
Podwójne zastosowanie:
jako niezależna drukarka etykiet
lub w zestawie z platformą ważącą.

wybrana oferta

Charakterystyka ogólna:
Możliwość zastosowania jako niezależna drukarka lub w zestawie z platformą ważącą.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej
Wymiary drukarki: 285(W) x 285(D) x 240(H) mm
Podświetlany, graficzny wyświetlacz LCD
10 000 produktów w pamięci
60 x 2 klawiszy szybkiej obsługi
20 sprzedawców
Różne tryby tary: tara ogólna, tara programowalna oddzielnie (10 różnych) i tara do każdego artykułu
Zasilanie: sieć 230V, 50Hz, zewnętrzna bateria (DC 24V), lub opcjonalnie wewnętrzna bateria (DC 24V)
Komponenty metrologiczne oddzielone od pozostałych podzespołów drukarki co umożliwia serwisowanie drukarki
bez konieczności zdejmowania plomb legalizacyjnych
Funkcje drukowania:
Drukarka termiczna 2”
Różnego rodzaju papier: paragonowy, ciągły samoprzylepny i etykiety
Rozdzielczość drukarki – 8 punktów/mm
Maksymalny rozmiar etykiety: 60 x 150 mm
Kasetowy system wymiany papieru
3 daty: produkcji, pakowania, przydatności do spożycia
3 poziomy sumy
Powtórne drukowanie ostatnich etykiet
Wsadowe drukowanie etykiet
Anulowanie etykiet zawierających błędy
Drukowanie Loga
20 + 40 programowalnych formatów etykiet
60 pól dla każdego formatu etykiety
Kontrola pochodzenia mięsa
Pełny raport wykonanych operacji
Drukowanie kodów kreskowych: EAN-13, EAN-128, Databar (na zamówienie)
Komunikacja:
Połączenie z komputerem (przez port Ethernet - w opcji program Dibal RMS lub DFS służący do zarządzania
artykułami, ustawianiem logo, wyglądu graficznego etykiet, archiwizacji danych, etc.)
Połączenie do platformy ważącej
Port USB
Połączenie do zewnętrznego skanera kodów kreskowych
Możliwość aktualizacji oprogramowania wagi za pomocą komputera

Osoby kontaktowe:
Krzysztof Chojnacki
Menedżer ds. Handlowych – Wagi
tel. 508 057 054
e-mail: krzysztof.chojnacki@novitus.pl

Marek Ostrzeniewski
Menedżer Projektów - Wagi
tel. 664 413 971
e-mail: marek.ostrzeniewski@novitus.pl
Damian Jaguścik
Menedżer ds. Kluczowych Klientów – Systemy Ważące
tel. 508 244 252
e-mail: damian.jaguscik@novitus.pl

Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży
Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój biznes dostarczając najlepsze na rynku urządzenia
fiskalne oraz zaawansowane systemy sprzedaży i oprogramowanie. Marka Novitus należy do Comp SA, lidera bezpiecznych rozwiązań IT.
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