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NYOMTATÓ SZERVEREK
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24 tûs nyomtatófej

automatikus papírvastagság érzékelés

sokrétûen alkalmazható papírbevezetés leporelló,
lapadagolás akár elöl-hátul

automatikus papírút kiválasztás a leporelló
és a lapadagoló között

biztonságos etikett vezetés az
egyenes papírútnak köszönhetõen

kiegészítõ vágóegység

vonalkód és ipari karakterek nyomtatása
alapkiépítésben

számos interfésznek köszönhetõen
széles illeszthetõség

kimagaslóan jó hangszigetelés az
irodai alkalmazásokhoz

zárt, porvédett kialakítás az ipari környezethez

Sokoldalú alkalmazhatóság
nagy teljesítménnyel párosítva

T2265 / T2280  MÁTRIXNYOMTATÓ



T2265 / T2280  MÁTRIXNYOMTATÓ

„PRINTERGYILKOS“ FELADATOKRA MÉRETEZVE

Mindkét típus magán viseli a egységes gyártási koncepciójának jegyeit.
Kezelésük, menürendszerük, programozásuk és lapbefûzési módozataik megegyeznek a
többi mátrixnyomtatóéval. LCD kijelzõs kezelõpultjukon keresztül ergonó-
mikus módon változtathatók a menü paraméterei. A beállítások nem csak elmenthetõk,
hanem még védetté is tehetõk. A kétszintû menüvédelem alkalmazásával a nyomtatót
kezelõ személyzet csak bizonyos értékeket tud átírni vagy még azokat sem. Ezzel elkerü-
lhetõ, hogy a nyomtató „véletlenül elállítódjon“.

TallyGenicom

TallyGenicom

Gondosan kiképzett hangszigetelésüknek ill. annak a megoldásnak köszönhetõen, hogy a
nyomtató mechanika a háztól függetlenül egy zaj és rezgéscsillapító gumibakon áll, így a
zajszint nem haladja meg az 53dB(A)-t. Ez rendkívül kedvezõ érték ilyen teljesítmény
mellett.

24 tûs fejjel rendelkeznek és 136 karakter szélességben nyomtatnak, eltérés közöttük
csak sebességben és munkabírásban van. A T2265 650/720 karakter/sec. sebességû
(10/12 cpi) és havi terhelhetõsége 40 000 oldal. A T2280 tempója 800/840 karakter/sec.
és az ajánlott havi igénybevétel 50 000 oldal. Folyamatos üzemmódra méretezettek és
nem igényelnek felügyeletet. Nyomtatófejeik a fenti elvárásoknak és a
minõségnek megfelelõen igen hosszú élettartamúak (500M kar), a megbízható mûkö-
désüket külön hûtõventillátor alkalmazása is növeli. Akár hétpéldányos leporelló átütésére
is képesek úgy, hogy az olvashatóság nem szenved csorbát. A fejtávolság automatikusan
állítódik be, így a nyomtatófej minden esetben a lehetõ legoptimálisabb távolságot foglalja
el a papírtól. Ezzel kíméli a tûket és hosszú élettartamot biztosít a festékszalag számára is.

TallyGenicom

Külön ventilátor
hûti a nyomtatófejet
a maximális
üzembiztonság
érdekében

Ergonómikus
kialakítású
kezelõpulton
keresztül állítható
a menü

Mikor a feladatok megnõnek és a dolgok nehezebbre fordulnak, eljön a TallyGenicom
T2265 és T2280 nyomtatók ideje! Õk a TallyGenicom professzionális tûs mátrixnyomtató
kínálatának csúcsmodelljei. Ha gyors, olcsón üzemeltethetõ és gondoktól mentes prin-
terekre van szükség, akkor érdemes velük számolni.

SEBESSÉG, ROBUSZTUSSÁG, SOKOLDALÚSÁG

KÉNYELMES MENÜFELÉPÍTÉS, CSENDES ÜZEM

Megoldások lapról - lapra



Automata
lapadagolóval

is felszerelhetõ

A T2265/T2280 mátrixnyomtatók alapkiépítésben egy leporellót tudnak kezelni. (1. ábra)
Az elsõre behelyezhetõ kiegészítõ traktor segítségével már két különféle leporellót kezel,
míg a T2280-2T modell a beépített hátsó traktor segítségével akár három leporellóval is
megbirkózik. (2. ábra, 3. ábra) Abban az esetben, amikor park pozícióban vannak a
leporellók (4. ábra) alkalmazható a kézi adagolás. A vágó egységgel kiegészített nyomtató
(5. ábra) a keresztirányban elvágott lapokat egymásra helyezi. A hátulra felhelyezhetõ két
utas lapadagoló az elkészített nyomatokat a nyomtató tetején helyezi el. (6. ábra)

További „kényelem fokozó“ szolgáltatásként leporellóvágó egység ill. nyomtatóállvány áll
rendelkezésre.
A T2265 és a T2280 már alapfelszereltségben tud vonalkódot és extra méretû karak-
tereket (LCP) nyomtatni továbbá a számtalan interfész, emuláció ill. egyéb kiegészítõk
alkalmazásával tulajdonképpen minden rendszerhez illeszthetõek. Egyszerre háromféle

leporelló is befûzhetõ és
leporellóvágóval is
felszerelhetõ

T2265 / T2280  MÁTRIXNYOMTATÓ

A T2265 és T2280 printerek a hagyományoknak megfelelõen rendkívül
sokoldalú papírkezeléssel rendelkeznek. A lapbefûzés egyszerûen elölrõl végezhetõ el.
Nem kell a nyomtató mögé furakodva, vagy a printeren áthajolva küzdeni ezzel. Kiegészítõ
traktor segítségével egyszerre két leporellót is képesek automatikusan kezelni. T2280-2T
modell pedig akár háromféle leporellóformátum egyidejû befûzését is lehetõvé teszi. Ám
ezek a printerek nemcsak leporelló nyomtatására alkalmasak, hanem vágott lapokat is
befogadnak. Egyszerre lehet leporellót is befûzni és opcionálisan egy- vagy kéttálcás -
egyenként 190 lapos - automata lapadagolót csatlakoztatni. A kiadott utasításnak
megfelelõen a nyomtatók automatikusan választják ki a kívánt papírmenetet. Az egyenes
papírútnak köszönhetõen a bosszantó és idõt rabló papírelakadások esélye minimális.

TallyGenicom
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SOKRÉTÛ ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉG

LEPORELLÓVÁGÓVAL IS FELSZERELHETÕ

SZÁMOS PAPÍR ÚT



Az Ön partnere:

Money Isn’t All You’re Saving

BSI

BSEN ISO 9001: 1994
Certificate No. FM
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Mûszaki adatok T2265 T2280

Technológia

Nyomtatófej

Sebesség

Terhelhetõség

Felbontás

Sorszélesség

Karaktersûrûség

Sorsûrûség

Papírtovábbítási sebesség

Másolatok (eredeti+másolat)

Papírkezelés (standard)

Papírkezelés (opcionális)

Papírméret

Betûtípusok

Emulációk

Interface

Interface (opcionális)

Meghajtó prgramok

Puffer

MTBF

Nyomtatófej élettartama

Zajszint (ISO 7779)

Méret (szélesség x mélység x magasság)

Tömeg

Energiafogyasztás

Környezeti feltételek

Kellékanyag

Szerviz-szolgáltatás

Nyomtatók

További garancia

Kiegészítõk

917 400 T 2265 Mátrixnyomtató
917 800 T 2280 Mátrixnyomtató
917 810 T 2280-2T Mátrixnyomtató

226 501 T 2265 +1 év garancia
228 001 T 2280 +1 év garancia

061 052 T 2265/2280, Második tolótraktor elõre
054 804 T 2265/2280, Kéttálcás automata lapadagoló

(2x190 lap)
061 218 T 2265/2280, Elülsõ automata lapadagoló
054 807 T 2265/2280 Sorbarendezõ vágott lapokhoz
054 806 T 2265/2280 Leporellóvágó egység
043 049 T 2265/2280, Nyomtatóállvány
048 059 T 2265/2280, MT 50 emuláció
048 254 T 2265/2280, Fast-Ethernet interface
047 250 T 2265/2280, Current Loop Interface
047 251 T 2265/2280, RS 422 Interface

060 097 T 2265/2280, T2045/2055/2060/2070/2155/
2170, Mt3xx Festékszalag (20M kar.)

Kellékek

Tûs-mátrix

24 tûs keményfém fej, 0,25 mm átmérõjû tûkkel, automatikus fejtávolság-beállítással

Draft 10 cpi: 650 cps,
Draft 12 cpi: 720 cps
540 oldal/óra

40.000 oldal/hó

360x360 dpi

136 karakter (10 cpi)

10/12/15/17,1/20 cpi + széles

2/3/4/6/8/12 lpi

25,4 cm/sec.

1+6

Elsõ tolótraktor egyenes papírúttal
Elsõ és hátsó tolótraktor a T2280-2T típusnál
Vágott lap adagolás manuálisan

Automatikus papírút kiválasztás
Automatikus elülsõ vágott lap adagoló 190 lap részére
Automatikus hátsó, duplatálcás vágott lap adagoló 2×190 lap részére
Második tolótraktor, amely a T2280-2T típusnál harmadik traktornak számít
Sorbarendezõ vágott lapokhoz
Leporellóvágó egység
Nyomtatóállvány leporellótárolóval és lerakótálcával

Szélesség: 76-420 mm

Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Gothic, Orator, Souvenir,
OCR-A, OCR-B, 20 vonalkód

MTPL (vonalkód és LCP is), IBM Proprinter XL24E, Epson LQ 2550, LQ 2170, ESC P/2;
Opcionálisan: MT50

Kétirányú párhuzamos Centronics, RS-232C soros , automatikus átváltással

Current Loop 20 mA (TTY), RS 422 soros, Ethernet Interface Multiprotokoll (Novell SPX/IPX,
TCP/IP, stb.), IBM Coax, Twinax, IPDS

Windows 3.11, 9x, ME, NT 4.0, 2000,   SAP R/3, BAAN

128 kB

10.000 óra 100% terhelés mellett

500 millió karakter

53 dB(A)

623x430x277 mm

kb. 19 kg

70 Watt nyomtatáskor

Hõmérséklet: 10-35 °C
Relatív páratartalom: 20-80%

Festékszalag  20 millió karakterre, 2 év teljes körû, nyomtatófejre is kiterjedõ garancia

+1 év (összesen 3 év) kiegészítõ garancia

Draft 10 cpi: 800 cps
Draft 12 cpi: 840 cps
600 oldal/óra

50.000 oldal/hó

Magyarországi vezérképviselet: Kvint-R Kft.
Budapest 1089., Delej u. 41.

Tel.: 477-4050  Fax: 477-4060
kereskedelem@kvint-r.hu

www.kvint-r.hu


