• kimagasló terhelésekhez ( 345 000 - 512 000 oldal/hó)
• 91 energiatakarékos dupla tekercseléses kalapács
• számtalan interfészillesztési lehetőség

MÁTRIXNYOMTATÓK

Csúcsteljesítmény a mátrixnyomtatásban

SÍKÁGYAS
NYOMTATÓK

T6212, 6215, 6218
• 250 millió karakteres festékszalag mozgásfigyeléssel
• biztonságos papírvezetés alsó-felső traktorpárral
• jól áttekinthető menü-rendszer LCD kijelzővel
• speciális algoritmusnak köszönhetően kontrasztos
vonalkódok

TERMO
NYOMTATÓK

• Epson és IMB emulációk

A T6212, T6215 és a T6218 sornyomtató család sebessége percenként 1200, 1500 ill. 1800 sor. Óránként több mint
1700, 2200 ill. 2600 oldal kinyomtatásával is elboldogulnak*,
„Constant Density Font” üzemmódban e tempók változatlanok maradnak sűrített írások (12, 15, 17 cpi) esetén is. Grafikai sebességük is meggyőző: 150, 187 ill. 225 inch/perc.

A T6212/T6215/T6218 festékszalag kezelése egyedülálló a
maga nemében. A 250 millió(!) karakter élettartamú festékszalaggal világcsúcsot dönt a TallyGenicom! Több mint négyszer hosszabb ideig tart, mint bármely eddigi kellékanyag, s
mindemellett felére csökken az egy oldalra jutó nyomtatási
költség! A szabadalmaztatott „Smart Ribbon” technológia előnye, hogy a használat során az íráskép csak csekély mértékben halványul el, a minőség csak a festék kifogyásakor
romlik. Külön motor forgatja a szalagot, miközben egy másik
motor kizárólag a festékező pumpát hajtja. Az ún. „Intelligens
Szalag Szoftver” (IRS) mindig figyeli, hogy mennyi az aktuális
nyomtatnivaló és ennek megfelelően adagolja az éppen szükséges mennyiségű festéket. Az IRS vezérlésével a printerek
automatikusan átugorják a szalag elejét és végét összekötő
illesztést, azaz nem nyomtatnak a hegesztésre. Ezért nincs
olvashatatlan nyomat ill. szakadás-veszély.

Kiemelkedő robosztusság
Elsődleges cél a rendkívül magas szintű megbízhatóság,
ezért ezeket a nyomtatókat havi 345,000, 430,000 ill.
512,000 oldal kinyomtatására méretezték. Használatuk során egyáltalán nem szükséges a folyamatos felügyelet.

Maximum a papírkezelésben
A T621x sorozatú printerek teljes szélességű, A3-as leporelló befogadására alkalmasak, 10 cpi-s karakter sűrűség
esetén, egy sorba 136 jelet tudnak kinyomtatni. Befűzéskor
csak egy mozdulat elég az egész nyomóhenger hátrabuktatásához, s ezzel elegendő rés nyílik a leporelló előtt. A
papír továbbításáról két traktorpár gondoskodik, melyek
acéltüskéi nagy szakító-szilárdságú szíjba vannak ágyazva,
így szinte sohasem kopnak el ill. a szakadás esélye is minimális. A traktorpárok egymáshoz viszonyított távolsága állítható. Ennek segítségével lehet őket pontosan a leporelló
lyukaira pozícionálni és azt követően a papírt megfeszíteni.

Kényelem, csendes üzemmel párosítva
A T6212/T6215/T6218 zajmentesen szolgálja kezelőjét. A teljesen új fejlesztésű mechanikjuk vibrációja minimális. Így zajszintjük mindössze 50, 52 ill. 55 dB, ezért még irodákban is
szalonképesek. A nyomtatóban korábban elmentett tíz különféle beállítás a kezelőpult segítségével egyetlen gombnyomással
előhívható.
* Szöveges oldal, „Draft” betűtípus, 40 sor/oldal

SORNYOMTATÓK

Világcsúcs festékszalag élettartam!

LÉZERNYOMTATÓK

Csúcsteljesítménnyel a maximális elvárásokért

KELLÉKANYAGOK

• kis méretű alapterület

SZERVIZ

• speciális, nagyméretű karakterek ipari alkalmazáshoz

MOBIL
NYOMTATÓK

• por és hangszigetelt kialakítás

T6212, 6215, 6218
Technológia

Mátrix-sornyomtató (91 kalapácsos irómű)

Sebesség

T6212: Szöveg: 1200 sor/perc (max.)
Grafika: 150 inch/perc (max.)
T6215: Szöveg: 1500 sor/perc (max.)
Grafika: 187 inch/perc (max.)
T6218: Szöveg: 1800 sor/perc (max.)
Grafika: 227 inch/perc (max.)

Terhelhetőség

T6212: 345.000 oldal/hónap
T6215: 430.000 oldal/hónap
T6218: 512.000 oldal/hónap

Betűtípusok

Draft, Data Processing, Courier, Gothic, OCR A/B (ANSI & DIN)

Karakterstílusok

Félkövér, dőlt, superscript, subscript, aláhúzott, felülhúzott, áthúzott

Karakternyomtatási üzemmódok

Constant density fonts, Enhanced fonts

Karaktersűrűség (cpi)

5, 6, 6.67, 7.5, 8.3, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 20

Sorsűrűség (lpi)

1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (+változtatható sortávolság)

Grafikai felbontás

240 x 288 dpi

Grafikai kompatibilitás

Tally Industrial Graphics, QMS CODE V Version 2, Printronix PGL

Memória

16 kB

Papírkezelés

Négy acéltüskés traktor, egyenes papírút

Papírméretek

63-438 mm széles, 1-225 sor hosszú

Emulációk

MT 660/690, Printronix P600 és P6000, HP 2564C, DEC LG01,
Epson FX 100, Genicom ANSI, IBM Proprinter III XL,
Intellifilter funkciók

Interface

IEEE 1284 párhuzamos és RS-232 soros,
automatikus interface-kiválasztással

Interface (opcionális)

Four Plex: IBM Twinax, IBM Coax, IEEE 1284 párhuzamos,
RS-232 soros FourPlex IPDS
LANPlex: 10/100BaseTx (TCP/IP, IPX/SPX), IEEE 1284
párhuzamos, RS-232 soros

Kezelőegység

32 karakteres LCD kijelző (6 nyelven)

Zajszint

T6212: 50 dB(A)
T6215: 52 dB(A)
T6218: 55 dB(A)

Méret

731 x 718 x 960 mm

Tömeg

84 kg

Energiafogyasztás

600 Watt nyomtatáskor

Környezeti feltételek

Hőmérséklet: 10-40 °C
Relatív páratartalom: 10-90%

MTBF

11.215 óra

Kellékanyag

Festékszalag - 60 millió karakterre
Festékszalag - 250 millió karakterre

Szerviz-szolgáltatás

1 év teljes körű, íróműre is kiterjedő garancia
+1 év (összesen 2 év) kiegészítő garancia

Magyarországi vezérképviselet:
Kvint-R Kft.
1089 Budapest, Delej u. 41.
Tel.: (1) 477-4050 • Fax: (1) 477-4060
kereskedelem@kvint-r.hu
www.tallydascom.hu
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