A mátrixprinterek továbbra is verhetetlenek ott, ahol
több példányos vagy alacsony önköltségű nyomtatásra
van szükség. A világ egyik legjelentősebb tűs nyomtató
gyártójaként ismert TallyDascom T2x40 modellcsaládja
belépő a minőségi mátrixnyomtatók világába. A T2x40
printereket közepes terhelésű feladatokra méretezték
(14 000 old/hó). Az értékálló műszaki megoldások, a
kimagasló megbízhatóság ill. robusztus kivitel mindig
elegendő indok a szakmai felhasználók részére ahhoz,
hogy a TallyDascom mátrixnyomtatókra essen választásuk.

Számtalan felhasználási területre
A TallyDascom négyféle nyomtatót kínál egy termékcsaládon
belül. Köztük levő különbségek a nyomtatási szélességre ill.
a 9 vagy 24 tűs nyomtatófejekre vonatkoznak. A T2240/9
és a T2240/24 printerekbe 254 mm szélességű papírt
lehet befűzni, ami 80 karaktert jelent 10 cpi-s írássűrűség
esetén. A T2340/9 és a T2340/24 típusok pedig 420 mm-es
papírt kezelve 136 karaktert nyomtatnak egy sorba (10 cpi
mellett). A 9 tűs modellek maximális nyomtatási sebessége
413 karakter/sec. (10 cpi) ami óránként 350 darab A4-es
oldalnak felel meg, a 24 tűs modellek maximális tempója
pedig 409 karakter/sec. (10 cpi).

Ipari környezetben is helytállnak
A T2240/T2340 zárt burkolatainak tervezése során a
fejlesztők nem csak a csendes irodai munka ergonómiai
szempontjait tartották szemük előtt, hanem az esetleges

poros ipari környezetet is. A fedelek kialakítása meggátolja
a káros szennyezőanyagok printerekbe való bejutásának
lehetőségét, így megbízhatóan alkalmazhatóak termelő
vagy raktározó helységekben is. Az alapszolgáltatásként
rendelkezésre álló vonalkód-nyomtatási funkció (13 féle)
valamint az extra méretű karakterek megjelenítése (Large
Character Printing, LCP) egyszerűvé teszi az egyéb esetben
körülményesen megoldható ipari környezetben jelentkező
speciális, nagyméretű karakterek megvalósítását.

Kényelmes menüfelépítés, csendes üzem
A T2x40 nyomtatók magán viselik a TallyDascom egységes
gyártási koncepciójának jegyeit. Kezelésük, menürendszerük,
programozásuk és lapbefűzési módozataik megegyeznek a
többi TallyDascom mátrixnyomtató típusokkal. LCD kijelzős
kezelőpult segítségével követhető módon változtathatóak
a menü paraméterei. A beállítások nem csak egyszerűen
elmenthetőek, hanem illetéktelen vagy véletlenszerű elállítás
ellen levédhetőek. A kétszintű menüvédelem alkalmazásával
a nyomtatót kezelő személyzet csak bizonyos értékeket
tud módosítani, a teljes védelem bekapcsolása esetén
mindössze a papír mozgatására van lehetőség. Ezzel
elkerülhető a nyomtatók nem szakszerű kezeléséből adódó
elállítódása. Gondosan kiképzett hangszigetelésüknek ill.
annak a megoldásnak köszönhetően, hogy a nyomtató
mechanika a háztól függetlenül egy zaj és rezgéscsillapító
gumibakon áll, a zajszint nem haladja meg az 54dB(A)-t. Ez
igen kedvező érték ilyen teljesítmény mellett.
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A napi nyomtatások szívós eszköze
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közepes havi terhelésekhez (14 000 oldal/hó)
9 és 24 tűs nyomtatófej
nagy átütőerő 1+5 példányig
a teljesen egyenes papírút köszönhetően az elakadás
veszélye minimális
kiegészítő első traktor és lapadagoló
jól áttekinthető menü-rendszer LCD kijelzővel
vonalkód utasításkészlet
por és hangszigetelt kialakítás
speciális, nagyméretű karakterek ipari alkalmazáshoz
kis méretű alapterület
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KELLÉKANYAGOK

Kompakt kialakítás
terhelhető műszaki megoldásokkal

SZERVIZ

T2240/9, T2240/24

T2240/9, T2240/24
Technológia

Mátrix

Nyomtatófej

T2240/9: 9 tűs
T2240/24: 24 tűs

Nyomtatási sebesség

T2240/9: Draft 10 cpi: 413 cps
Copy Draft 10 cpi: 310 cps
NLQ 10 cpi: 77 cps
T2240/24: Draft 10 cpi: 409 cps
Copy Draft 10 cpi: 275 cps
LQ 10 cpi: 92 cps

Terhelhetőség

14.000 oldal/hó

Grafikai felbontás

T2240/9: 144 x 240 dpi
T2240/24: 360 x 360 dpi

Nyomtatási szélesség

80 karakter (10 cpi-nél)

Karaktersűrűség

12/12/15/17.1/20 cpi + dupla széles

Sorsűrűség

2/3/4/6/8/12 lpi

Papírtovábbítás sebessége

5 ips (12,7 cm/s)

Papírtovábbítás

Első traktor ill. első manuális lapadagoló

Papírtovábbítási opció

Második traktor

Automatikus első behelyezés

Igen

Papírformátumok

T2240/9: Szélesség: leporelló: 76-254 mm, vágott lap: 76-254 mm
Hosszúság: vágott lap: 76-354 mm

Másolatok (eredeti + másolat)

T2240/9: 1+5 példány
T2240/24: 1+3 példány

Betűtípusok

T2240/9: Draft, Quadrato, Courier, 13 vonalkód
T2240/24: Draft, Courier, Roman, SansSerif, PrestigeElite, Script,
OCR A/B, 13 vonalkód

Emulációk

MTPL, IBM Proprinter XL/XL24E, Epson FX/LQ 850+/1050+

Interface

Centronics, opció: RS-232

Memória

Standard: 64 kB

MTBF

12.500 óra

Nyomtatófej élettartama

200 millió karakter

Zajszint

T2240/9: 54 dB(A)
T2240/24: 53 dB(A)

Méret

485x245x200 mm

Tömeg

8 kg

Energiafogyasztás

50 Watt nyomtatáskor

Áramforrás

230/240V, 50 Hz

Környezeti feltételek

Hőmérséklet: 10-40 °C
Relatív páratartalom: 20-80%

Tartozékok

Fekete festékszalag 4 millió karakterhez

Egyéb opciók

Második traktor

Magyarországi vezérképviselet:
Kvint-R Kft.
1089 Budapest, Delej u. 41.
Tel.: (1) 477-4050 • Fax: (1) 477-4060
kereskedelem@kvint-r.hu
www.tallydascom.hu
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