
FFaammjjeett TTLL330000  MMoobbiillee 
Inkoustová tiskárna tiskne alfanumerické 
znaky, loga a čárové kódy ve vysokém 
rozlišení s výškou tisku až 12,7 mm na 
širokou škálu porézních a lesklých 
povrchů. 

TL-300 MOBILE je synonymem pro 
pokročilou technologií s přijatelnou 
cenou. Je bezúdržbová, snadno se 
používá pro různé aplikace (100% 
bezdrátová) a má nízkou provozní 
hmotnost (méně než 1 kg). 

TL 300 MOBILE používá tiskový systém 
založený na TIJ technologii termálního 
inkoustového tisku; používá kazety 
HP®45 s integrovaným tiskovým 
enginem, což eliminuje potřebu jakékoliv 
údržby, protože tiskové pole je 
nahrazeno pokaždé, když dojde ke 
změně kazety. Alfanumerické znaky, loga 
nebo čárové a 2D kódy mohou být tištěny 
v různých rozlišeních až do 600 DPI.  

Zprávy, které mohou obsahovat také proměnná data, 
čítače atd., lze upravovat přímo pomocí speciálního 
bezdrátového ovladače a následně zobrazit, nebo 
upravit na dotykové obrazovce. Zprávy lze také vytvořit 
na počítači pomocí editoru a přenést do tiskárny přes 
USB.  

Na přední straně tiskárny jsou snímací rolny encodéru, 
které zajišťují jak optimální vzdálenost (3 mm) trysek 
od potiskovaného média, tak vždy stejnou šířku tiskové 
zprávy, bez ohledu na nevyhnutelnou odchylku 
rychlosti v případě ručního tisku. 
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PPAARRAAMMEETTRRYY::    

Maximální rychlost 
tisku: 

31 m / min při 600dpi 

Výška tisku: až 12,7 mm 

Kapacita paměti: Až 100 zpráv 

Rozlišení: Max 600 dpi 

Napájení: AC: 110V-220V, 50-60 Hz, 1A        DC: 15V, 2A 

Displej (uživatelské 
rozhraní): 

Dotykový displej (2,8 ") 

Hmotnost: 980 g 

Externí rozhraní: USB 

Příslušenství: PC software editor 

Rozměry: 212x135x120 (mm) 

Provozní teplota: od 5 ° C do 40 ° C, 

Technologie: TIJ2.5 HP 

Používané kazety: Jednorázové HP®45, 42 ml 

Skladovací teplota: Tiskárna: od -10 ° C do 60 ° C,    kazety: od 2 ° C do 50 ° C 

Vlhkost: Až 70%, bez kondenzátu 

Typy inkoustu: 
Kompletní sortiment inkoustů pro porézní povrchy, semi-porézní a lesklé.  
Výběr z různých barev: černá, červená, modrá, zelená, UV čitelný. 

Obsah tisku: 

Text: alfanumerické znaky 
Proměnlivá data: datum výroby, datum spotřeby, čítače, kód směny,  
                            Julianské datum. 
Logo: můžete importovat až 200 ks loga. 
Čárový kód: můžete importovat jako logo. 

Tisková vzdálenost: Až 3 mm 

Osvědčení: CE 

 

Ing Pavel Melichar, MP SERVIS 

Drkolnovská  57, 261 01 Příbram V 

Servisní středisko:        E-mail: info@inkjetservis.cz 

Krpská 10, Vysoká Libeň            www.inkjetservis.cz 

277 38   Mělnické Vtelno           tel.: +420 602 336 999 


