• Terhelhetőség: 26 000 oldal/hó
• Nyomtatófej: 24 tű

MÁTRIXNYOMTATÓK

Közepes feletti terhelés,
több leporelló automatikus kezelése

SÍKÁGYAS
NYOMTATÓK

T2150, T2150-S, T2250

• Sebesség: 500 karakter/sec
• Nyomtatási szélesség: T2150: 80 karakter;
T2250: 136 karakter

TERMO
NYOMTATÓK

• Papíradagolás: első traktor+kézi adagolás

• Másolatok száma: 1+5

A 2150/2250 nyomtatók 24 tűs fejjel rendelkeznek, sebességük 500/600 karakter/sec. (10/12 cpi), havi terhelhetőségük
26 000 oldal. A T2150-es 80, míg a T2250-es 136 karakter
szélességben nyomtat (10 cpi esetén). A folyamatos üzemmódra méretezett nyomtatók nem igényelnek állandó felügyeletet. A 250 millió karakter élettartamú nyomtatófej megfelelő
hosszú élettartamot biztosít a printer részére. A masszív acélrúd nyomófelület az olvashatóság csorbulása nélkül akár hatpéldányos leporelló átütését is lehetővé teszi. A fejtávolság
automatikus beállítású, így a nyomtatófej minden esetben a
lehető legoptimálisabb távolságot foglalja el a papírtól, ezzel
is kímélve a tűket és hosszú élettartamot biztosítva a festékszalag számára.

Kényelmes menüfelépítés, csendes üzem
Mindkét típus magán viseli a TallyDascom egységes gyártási koncepciójának jegyeit. Kezelésük, menürendszerük,
programozásuk és lapbefűzési módozataik megegyeznek
a többi TallyDascom mátrixnyomtatóéval. Az LCD kijelzős

A T2150/T2250 printerek a TallyDascom hagyományoknak
megfelelően rendkívül sokoldalú papírkezeléssel rendelkeznek. A lapbefűzés egyszerűen elölről elvégezhető, így nem
kell a nyomtató mögé furakodni, vagy azon áthajolni. Kiegészítő traktorok segítségével egyszerre akár három leporellót
is képesek automatikusan kezelni. A T2150/T2250 printerek a
leporellóra történő nyomtatás mellett vágott lapokat kezelésére is alkalmasak. A T2150/T2250 printerek egyszerre képesek
leporellót és opcionálisan egy vagy két automata lapadagolót
kezelni. A kívánt papírbemenetet vezérlő kódok segítségével
automatikusan képesek kiválasztani. Az egyenes papírútnak
köszönhetően a bosszantó és időt rabló papírelakadások
esélye minimális. A T2150-S modell speciális szolgáltatásként
beépített leporellóvágó egységgel is rendelkezik. A T2150 és
a T2250 már alapszolgáltatásként tud vonalkódot és extra
méretű karaktereket (LCP) nyomtatni; a számtalan interfész,
emuláció ill. egyéb kiegészítők alkalmazásával tulajdonképpen tetszőleges informatikai rendszerhez illeszthetőek.

SORNYOMTATÓK

Sokrétű papírkezelés és csatlakozás

LÉZERNYOMTATÓK

Minőségi nyomtatófej

kezelőpulton keresztül áttekinthető módon változtathatók a
menü paraméterei. A kétszintű menüvédelem alkalmazásával
a nyomtatót kezelő személyzet csak bizonyos értékeket tud
módosítani, ezzel elkerülhető a nyomtató „véletlen” elállítódása. Gondosan kiképzett hangszigetelésnek ill. a rezgéscsillapító gumibakon álló mechanika jóvoltából a zajszint nem
haladja meg az 53dB(A)-t.

KELLÉKANYAGOK

Ha általában közepes mértékű nyomtatások (5-15 000 oldal/
hó) elvégzése a feladat, de azért néha szükség van a nagy
teljesítményre is; ha elég a kisebb printerek sebessége, de
nem kielégítőek a szolgáltatásaik; ha korlátozottak az anyagi lehetőségek, de jó lenne egy megbízható printer, akkor a
modern formatervezésű, kis helyigényű T2150 és T2250 mátrixnyomtatók nyújtják a megkövetelt rugalmasságot, sokoldalúságot és minőséget.

SZERVIZ

• Kiegészítő: Első-hátsó toló traktor, leporellóvágó

MOBIL
NYOMTATÓK

• Emulációk: IBM Proprinter XL 24, Epson LQ 2550

T2150, T2150-S, T2250
Technológia
Nyomtatófej
Sebesség

Tűs mátrix
24 tűs keményfém fej, automatikus fejtávolság-beállítással
Draft 10 cpi: 500 cps
Draft 12 cpi: 600 cps
430 oldal/óra
26 000 oldal/hó
360 x 360 dpi

Terhelhetőség
Felbontás
Sorszélesség

T2150: 80 karakter (10 cpi)
T2250: 136 karakter (10 cpi)
10/12/15/17.1/20 cpi
2/3/4/6/8/12 lpi
10,16 cm/sec.
1+5 példány
Első tolótraktor egyenes papírúttal
Vágott lap adagolás manuálisan
Automatikus papírút kiválasztás
Automatikus elülső vágott lap adagoló
Automatikus hátsó vágott lap adagoló
Második és harmadik tolótraktor
Integrált leporellóvágó egység (T2150-S típus)
T2150: Szélesség: 76-254 mm
T2250: Szélesség: 76-420 mm

Karaktersűrűség
Sorsűrűség
Papírtovábbítási sebesség
Másolatok (eredeti+másolat)
Papírkezelés (standard)

Papírkezelés (opcionális)

Papírméret
Betűtípusok

Draft, Roman, Roman PS, Sans Serif, Sans Serif PS, Courier,
Cyrill, OCR-A, OCR-B, Courier (IBM), Courier PS (IBM)
IBM XL 24, Epson LQ 2550, MTPL
Epson ESC P/2
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
64 kB
10 000 óra
250 millió karakter
Windows 3.11, 9x, ME, NT 4.0, 2000, XP, Linux, SAP R/3
53 dB(A)
T2150: 424 x 300 x 399 mm
T2250: 600 x 300 x 399 mm
T2150: 13 kg
T2250: 16 kg
75 Watt nyomtatáskor
T2150: Festékszalag - 3,5 millió karakterre
T2250: Festékszalag - 5 millió karakterre

Emulációk
Emulációk (opcionális)
Interface
Interface (opcionális)
Memória
MTBF
Nyomtatófej élettartama
Meghajtó programok
Zajszint (ISO 7779)
Méret (szélesség mélység magasság)
Tömeg
Energiafogyasztás
Kellékanyag
Szerviz szolgáltatás

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

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