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MÁY IN

Màn hình hiển thị Màn hình TFT LCD 2.8” 256.000 màu
Thời gian sử dụng Lên đến 5 giờ

Công nghệ in Công nghệ in phun nhiệt TIJ2.5 của Hewlett Packard

Chiều dài bản tin tối đa
Số bản tin lưu trữ tối đa

Hỗ trợ lên đến 1 mét với 150 ký tự / dòng
100

Tốc độ in 76 mét / phút ở độ phân giải 300x300dpi

Độ phân giải Hỗ trợ lên đến 300x300dpi
Khoảng cách in tốt nhất 1~6mm
Độ đậm Hỗ trợ lên đến 5 mức

Hướng in Trái sang phải và ngược lại của trái sang phải

Ngôn ngữ vận hành
Tiếng Anh (mặc định), Phần Lan, Tây Ban Nha, Ðức, Pháp, Nga,
Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bồ Ðào Nha và Ba Lan

Mã vạch hỗ trợ CODE 11, CODE 2OF5 STANDARD, UPC-A, CODE 39, CODE 128, 
CODE 93, EAN13, CODABAR

Số dòng in hỗ trợ

1 dòng ~ 12.7 mm / dòng
1 dòng ~ 8.00 mm / dòng
2 dòng ~ 5.92 mm / dòng
3 dòng ~ 3.89 mm / dòng
4 dòng ~ 2.54 mm / dòng
6 dòng ~ 1.69 mm / dòng

Đối tượng in Chữ số, logo, ngày/giờ, hạn sử dụng, ngày Julian, mã ca sản xuất,
số đếm/số lot và mã vạch

Ngôn ngữ in Tất cả ngôn ngữ (thông qua điện thoại thông minh)
Phông chữ Window True Fonts

Tính năng

Thông số kỹ thuật

Mực in tương thích
Mực nước, dùng cho chất nền xốp (thấm), bán xốp (bán thấm) và 
thực phẩm
Mực dung môi, dùng cho chất bán xốp (bán thấm) và không thấm
Hỗ trợ nhiều màu như: đen, đỏ, xanh lá, xanh dương, trắng,...

Quản lý thông tin mực in
Tự động nhận biết các loại mực (mực gốc nước và gốc dung môi) 
và điều chỉnh các thông số in
Tự động chuyển đổi vòi phun và mực làm sạch để kéo dài tuổi thọ
Tính toán mức tiêu thụ mực in

Cổng kết nối Chuẩn USB 2.0 cho kết nối bàn phím và thẻ nhớ USB
Thông số Pin 2 Pin kèm theo mỗi máy khi đóng gói, dung lượng 1500mAh
Bộ sạc Pin 90-240VAC @ 50/60 Hz
Nguồn cấp điện AC 100V-240V, 50/60Hz, 1.4A
Môi trường vận hành 5 - 50°C và độ ẩm không khí 90%, không ngưng tụ
Kích thước (mm) 198 x 92 x 108 mm

12 tháng
1.2 kg (chưa bao gồm hộp mực)Trọng lượng

Thời gian bảo hành




