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Drukarka termotransferowa
GoDEX G500 druk szarf,
wstążek, etykiet itp. USB
Cena brutto

1 159,00 zł

Cena netto

942,28 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
TANIEJ NIŻ NA ALLEGRO O 40.00zł !!!

Podłączenie drukarki: USB, RS232 - brak portu sieciowego LAN
Z oferowaną drukarką skończą się Twoje problemy z mozolnym ręcznym wypisywaniem szarf. Na pewno nie raz zdarzyło się,
że podczas pisania tekstu wystąpił błąd, nie wyszła ładnie litera itp. Cała szarfa leciała do kosza, a Ty traciłeś swoje pieniądze i
bezcenny czas. Dzięki naszej drukarce masz wszystko pod kontrolą. Dowolne modyfikacje tekstu, dodawanie ozdobnych
grafik nie stanowi teraz żadnego problemu. Do tego duża ilość eleganckich czcionek podniesie jeszcze bardziej atrakcyjność
Twojego produktu.
Oprogramowanie w języku polskim nie sprawi żadnego problemu z obsługą drukarki, pozwalając na szybką i efektywną pracę.
Aby praca z naszym produktem była jeszcze bardziej przyjemna otrzymasz zbiór okolicznościowych grafik, artystyczne
czcionki oraz przykładowe szablony do wykorzystania w codziennej pracy.
Dzięki naszej drukarce możesz również drukować samoprzylepne etykiety w postaci naklejek, które można wykorzystać jako
bileciki, opisy produktów czy efektowne etykiety cenowe.
Nie kupujesz drukarki, kupujesz prestiż, spokój, czas i oszczędzasz swoje pieniądze, a my zawsze służymy pomocą i
materiałami. Szarfy wydrukowane na naszej satynie zrobiły wrażenie na niejednym naszym kliencie i Ty możesz dołączyć do
grona zadowolonych posiadaczy naszej drukarki.
Kilka słów o samej drukarce.
Zaawansowana drukarka termotransferowa o rozdzielczości 203 dpi, maksymalnej szerokości drukowania 108 mm i
możliwością druku termicznego. Przeznaczona do małych i średnich nakładów. Wykorzystuje taśmy barwiące do 300m, co
zapewnia długą pracę bez konieczności wymiany rolek. Technologia „Twin-Sensor” (podwójny czujnik odstępu) umożliwia
wydruk na etykietach samoprzylepnych ułożonych w dwóch lub więcej rzędach. Zastosowane języki programowania GEPL,
GZPL oraz EZPL umożliwiają bezproblemową integrację z popularnymi na rynku systemami.
Opcjonalnie drukarkę można wyposażyć w obcinak, dyspenser, zewnętrzny nawijak etykiet oraz zewnętrzny odwijak. Przy
użyciu zewnętrznego odwijaka do etykiet można używać rolek z etykietami o średnicy do 10”.
Drukarki GoDEX świetnie nadają się do drukowania szarf i wstążek w kwiaciarniach, zakładach pogrzebowych, itp.
Dysponujemy bogatym asortymentem materiałów eksploatacyjnych. wstążki, taśmy (kalki) termotransferowe, Jesteśmy
autoryzowanym sprzedawcą i serwisem tych drukarek.
Najważniejsze cechy:
Komunikacja USB, RS232 w standardzie
Szybkość wydruku 127 mm/s
Taśma termotransferowa o długości 300m
Oprogramowanie do projektowania etykiet GoLabel w polskiej wersji językowej
3 lata gwarancji (za wyjątkiem głowicy drukującej, na którą gwarancji jest 6 miesięcy)
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dane techniczne
Rodzaj druku
Rozdzielczość
Prędkość druku
Max. szerokość druku
Max długość druku
Max. śr. zew. rolki z etykietami
Taśma termotransferowa (dł./śr.gilzy)
Waga
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
Rodzaj obudowy
Temperatura pracy
Pamięć
Interfejs
Zasilacz
Język programowania
Drukowane kody kreskowe

Oprogramowanie

termiczny / termotransferowy
203 dpi
do 127 mm/s
108 mm
1727 mm
127 mm
300m/25,4mm
2,72 kg
226x285x171 mm
plastikowa
5-40º C
16 MB SDRAM, 8 MB Flash
RS232, USB, Ethernet
100-240V, 50-60 Hz
GEPL, GZPL, EZPL
LINIOWE Code 39, Code 93, EAN-8/13 (add
on 2&5), UPC-A (add on 2&5), I2 of5&I2of%
with Shipping,Bearer Bars, Codabar, Code
128(subset A,B,C), EAN 128, RPS 128, UCC
128, UCC/EAN-128 K-mart, Random, Weight,
PostNET, ITF 14, China PostalCode, HIBC,
MSI, Plessey, Telepen, FIM i GS1Databar
DWUWYMIAROWE PDF417, QR code,
MaxiCode, Micro PDF417, Data Matrix ,
Micro QR code, Aztec code
Do projektowania etykiet:GoLabel. Driver:
Windows XP, Vista, Win7, Win8 i Windows
Server 2003&2008DLL: Windows 2000, XP i
Vista, Windows 10

TWOJA CENA !

Jesteś zainteresowny lepszą ceną - ZADZWOŃ zobaczymy co
możemy dla Ciebie zrobić.

tel: 609-960-760 lub 601-301-001

TWOJA CENA !
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Jesteś zainteresowny lepszą ceną - ZADZWOŃ zobaczymy co
możemy dla Ciebie zrobić.

tel: 609-960-760 lub 570-400-410
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