Descriere

Nr. articol

Unitate de ambalare

Imprimantă termică „smartPRINTER”
Include:
software smartSCRIPT
Rolă de imprimare pentru benzi de marcaj
Rolă de imprimare pentru marcaje WMB Inline, 5 mm
Panglică impregnată cu cerneală 57 mm x 74 m
Bandă de marcaj 		
Marcaje WMB Inline 		
Suport pentru etichete

258-5000

1

2009-110
2009-115

1
1

Transfer termic
Cu strat de sticlă, montat cu resort
300 dpi (12 pixeli/mm)
max. 127 mm/s (WAGO recomandă 50.8 mm/s)
47 mm
762 mm
Da, fixat central
8 MB Flash, 16 MB SDRAM
Diametru exterior rolă: 40 mm; diametru interior miez 0,5” (12,7 mm); lungime max. 110 m; lăţime max. 58 mm
USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Suport pentru etichete, sursă + cablu de alimentare, cablu USB, 2 miezuri goale de carton, poster de instalare
Afişaj LCD-TFT color, butoane de navigare

Tensiune de funcţionare
Lungime
Înălţime
Lăţime
Greutate
Temperatură de funcţionare
Temperatură de depozitare
Certificat

Se ajustează automat de la 100 la 240 V CA, 50-60 Hz
245 mm
175 mm
135 mm
2.000 g (fără materialul de imprimat)
5 °C până la 40 °C (41 °F până la 104 °F)
-20 °C până la 50 °C (-4 °F până la 122 °F)
UL

Accesorii selectate
Panglică cu cerneală K500 pentru smartPRINTER
Rolă de rezervă pentru benzi de marcaj
Rolă de rezervă pentru marcaje WMB Inline
Rolă cu benzi de marcaj, autoadezivă, lăţime 15 mm, lungime 50 m
Etichetă autoadezivă, 15 x 9 mm, albă, 3.000 etichete/rolă
Etichetă autoadezivă, 20 x 8 mm, galbenă, 3.000 etichete/rolă
Marcaj pentru cabluri pentru montare cu filet, zonă de marcare 7 x 10,5, secţiune transversală cablu 2,5–6 mm2 (AWG 14–10)

Se aplică termenii de livrare şi de plată ai WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG.
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Metodă de imprimare
Cap de imprimare
Rezoluţie de imprimare
Viteză de imprimare
Lăţime de imprimare (max.)
Lungime de imprimare (max.)
Senzor cu transmisie sau reflexie
Memorie
Panglică cu cerneală
Interfeţe
Accesorii
Panou de control
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