Екселліо EP-300
чековий принтер
Екселліо ЕР-300 – високопродуктивний та
надійний чековий принтер, виготовлений на базі
механізму
Citizen
CT-S300.
В
принтері
реалізовано технологію «easy-load», посилено
всі рухомі елементи, реалізовано підключення
грошової скриньки та зовнішнього дисплея.
Завдяки високій швидкості друку, високій
роздільній здатності та наявності автоматичного
різника паперу принтер широко застосовується
для автоматизації підприємств різних сфер
діяльності.
Принтер EP-300 застосовується в банках,
магазинах, закладах громадського харчування
тощо.
Дані принтери мають широкі функціональні можливості та використовується в чисельних
сферах, а саме: роздрібна торгівля, готелі та ресторани, пасажирські та вантажні
перевезення, інтернет-магазини, кур’єрська доставка, продаж квитків в транспорті, парковки,
пошта та ін.
Виробництво принтера «Екселліо EP-50» сертифіковане відповідно до стандартів ISO
9001:2000, що гарантує контроль за всіма етапами цього процесу та належну якість продукції.
Технічні особливості:
 Механізм друку
Механізм друку розроблений для роботи при навантаженнях. Швидкість друку 100 мм/с
забезпечує швидкий та якісний друк тексту.
 Система “Easy-load”
Система швидкої заміни паперу дозволяє замінювати стрічку за лічені секунди, та не
потребує спеціальної підготовки касирів. Зводить до мінімуму виникнення затримок та
позаштатних ситуацій пов’язаних з заміною стрічки.
 Дизайн
Оптимальне рішення для різних сфер бізнесу: ресторанів, кафе, бутіків, медичних
установ, банків і т.д. Досить висока швидкість друку чеків і збільшена ширина стрічки
(до 80 мм) роблять процес продажу більш комфортним, а чек зрозумілим як для
покупця, так і для продавця.
 Інтегрованість
Чековий принтер Datecs інтегрується практично з будь-якими терміналами і навіть
персональним комп'ютером

Технічні характеристики
Назва параметра
Метод друку
Роздільна здатність
Швидкість друку
Сумісний папір

Значення параметра
Прямий термодрук
203dpi х 203dpi
100 мм/с
Ширина
Діаметр рулону
Товщина паперу

58/80 мм
83 мм
65-85 мкм

Різник паперу

Так

Напрацювання на відмову

Термодрукуючий елемент – 100 км

Ширина друку

76 мм

Інтерфейси

RS-232, USB, дисплей, грошова скринька

Робочі кліматичні умови

+5С...+40С; відносна вологість до 85% (без утворення конденсату)

Умови зберігання

-5С...+60С; відносна вологість до 90% (без утворення конденсату)

Габаритні розміри ШхГхВ,мм

145x195x121

Вага

1200 г
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