
 

Екселліо LP-50 

принтер 
 

Принтер Екселліо LР-50 - модифікація принтера 

Екселліо ЕР-50 з підтримкою друку на етикетках. 

Принтер відомий своєю надійністю, зокрема 

витривалим механізмом друку, та не 

вибагливістю до умов експлуатації, завдяки чому 

він набув популярності серед закладів 

громадського харчування.  

Завдяки можливості програмування друкованих 

форм принтер може бути підключений 

безпосередньо до ваг для друку чеків або 

етикеток при маркуванні продукції..  

Екселліо LP-50 швидко окупає себе на будь-

якому виробництві, де немає необхідності 

роздруковувати великі обсяги за один робочий 

день. 

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 LP-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 50 мм/с 

забезпечує швидкий та якісний друк тексту, графіки, логотипів, 1D та 2D штрихкодів.  

 

 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 

Невелика вага (всього 500 гр.) І розміри (106 x 184 x 110 мм) дозволяють розмістити 

даний принтер етикеток навіть на самій крихітній барній стійці.  

 

 Можливості друку 

Принтер дозволяє друкувати етикетки шириною до 54 мм  

 

 
 
 



 

Технічні характеристики 

 

 
ТОВ “Екселліо Трейд” 
Україна, м. Київ, 03124 

вул. Радищева, 3, офіс Т-201 
Тел.: +38 (044) 225 24 00 

 

Назва параметра Значення параметра 

 Метод друку   Прямий термодрук 

 Роздільна здатність   203dpi х 203dpi 

 Швидкість друку   50 мм/с 

 Сумісний папір  
  Ширина  
  Діаметр рулону  
  Товщина паперу 

57 мм  
83 мм 
60-150 мкм 

 Напрацювання на відмову   Термодрукуючий елемент – 50 км 

 Ширина друку    54 мм 

 Інтерфейси   RS-232 

 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   106x184x110 

 Вага    500 г 


