
   Termo a termotransferové tiskárny řady "Premium Class"           

 

Tiskárny Cab řady EOS 1/4, A4/A6+ jsou inteligentní termotransferové tiskárny pro potisk 
nebo dotisk etiket do šířky 116/166mm s rozlišením 200/300/600 dpi. Rychlost tisku je 
nastavitelná až do 200mm/s. Tisknout lze na různé typy materiálů jako papír, plasty jako je 
PET, PE, PP, PVC, PU, akrylát, PI. Tiskárny umožňují potisk etiket různých velikostí a lze je 
nastavovat programy pro editaci etiket (např. program CAB Label).  

                    

Tiskárny lze využít i jako autonomní systém doplněný přídavnými zařízeními jako řezačka, 
navíječ, odvíječ, odlepovač a aplikátor etiket. Formáty etiket nebo data lze uložit do paměťové 
karty typu Compact Flash zasunuté do tiskárny přes USB rozhraní. Tiskárny řady A4/A6+ 
podporují všechny východní a západní Evropské jazyky při zobrazení hlášení na velkém 
grafickém LCD displeji. 

Rozhraní tiskáren řady A4/A6+ 

 
          
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
     Nabízený sortiment automatických aplikátorů etiket, doplňkových zařízení, 
tiskáren, dávkovačů etiket a lepicích pásek najdete na webových stránkách firmy, 
které obsahují minutové ukázky instalace a provozu těchto užitečných zařízení.  Zde 
stačí vyplnit nabídkový formulář a my Vám doporučíme nejvhodnější produkt pro 
Vaši aplikaci.  
                                                                                                                                     
Podrobnější informace najdete na www.label-system.eu  

- Standardní rozhraní (6) - sériové RS232, (5) - USB pro 
připojení k PC, (2) - síťové rozhraní Ethernet a (4) - 2x USB 
pro připojení klávesnice a snímače čárového kódu nebo 
externího ovládacího panelu s LCD displejem, (3) - zásuvka 
pro paměťovou kartu Compact-Flash,(1)- zásuvka pro PC-
Card typ 2 - PCMCIA) lze dodatečně doplnit o některé z 
volitelných přídavných rozhraní (obousměrné paralelní 
Centronics IEEE 1284, rozhraní RS422/ 485 pro připojení 
více tiskáren ve větší vzdálenosti, rozhraní pro výběr a tisk 
16-ti druhů etiket uložených na paměťové kartě Compact-
Flash pomocí vstupních signálů, bezdrátové síťové rozhraní 
WLAN-card 802.11 b/g). 
- K dispozici je i konvertor sériového rozhraní Twinax pro 
připojení k počítačům IBM AS 400 nebo Coax pro připojení k 
počítačům IBM 3270. 
- Provedení přídavných rozhraní WLAN, Centronix, 
RS422/485 a výběrového rozhraní pro tisk 16-ti druhů etiket 
z paměťové karty Compact-Flash.  

 


