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MÁY IN
Thông số kỹ thuật
Kích thước (D x R x C)

107.5 x 74.5 x 83 mm
4.23 x 2.93 x 3.27 inches

Trọng lượng

450g ~ 0.99 lb

Công nghệ in

Sử dụng công nghệ in phun nhiệt TIJ2. 5 của HP

Bảo mật mực in

HP Smartcard

USB 2.0

2 cổng kết nối (Bàn phím, USB)

Hỗ trợ cảm biến

Có

Bộ khung gá

Có

Khả năng chống sốc

Có

Chất liệu vỏ hộp

Vỏ hộp được thiết kế bằng nhôm, được mạ 1 lớp Anodize màu đen

Ngôn ngữ giao diện

Anh(Mặc định), Phần Lan, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Nga,
Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Ba Lan

Hiệu suất của máy in
Khả năng in

In được thông tin ở dạng chữ số, logo, ngày/giờ, hạn sử dụng,
ngày Julian, số đếm, mã ca và mã vạch tĩnh

Số lượng ký tự tối đa

100 Ký tự / Bản tin

Chiều dài bản tin tối đa

~ 1 meter

Chiều cao ký tự in

2.54 – 12.7 mm

Số lượng bản tin lưu trữ

20 bản tin

Tốc độ in

Tối đa 76 m/phút ở 300x300dpi

Cảm biến tốc độ

Có

Độ phân giải (DPI)

300x300, 300x150, 300x100

Độ đậm

5 mức

Khoảng cách tới bề mặt in

1-6 mm

Chế độ in

In liên tục, in với cảm biến và in lặp lại

Hướng in

Trái sang phải, phải sang trái và ngược lại của 2 hướng in trên

Hình dạng bề mặt in

Mặt phẳng và mặt cong (ống nước)

Chất liệu in
Mực in

Thấm, bán thấm và không thấm

Loại mực
Màu mực

Mực dung môi và mực nước

Hệ thống cấp mực

Có

Đen, đỏ, xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, hồng, cam, trắng, vàng,...

Điều kiện môi trường vận hành
Nhiệt độ hoạt động

5 - 50ºC

Nguồn điện

AC 100 - 240V, 50/60Hz, 1.4A, 48W

