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VHODNÉ POUŽITÍ

ROBUSTNÍ PRŮMYSLOVÝ DESIGN 
Tiskárny jsou vyrobeny s důrazem na špičkové zpracování kvalitních a odolných 
materiálů určených i pro náročná průmyslová prostředí. Promyšlený ergonomický 
design usnadňuje ovládání tiskárny v jakékoliv situaci. Dvoubarevné etikety 
získáte rychle a snadno a to v rámci jediného průjezdu materiálu tiskárnou. 
Tiskové rozlišení 300 dpi umožňuje dostatečně kvalitní tisk log, symbolů a 
jednoduché grafi ky. Vestavěný modul šetření barvicí pásky na jedné z tiskových 
hlav umožňuje zastavit posun a tedy i spotřebu barvicí pásky v okamžiku, kdy 
není pro tisk zapotřebí. Rozměrný displej s menu v českém jazyce usnadňuje 
ovládání tiskárny a poskytuje důležité informace o aktuálním stavu zařízení. 

PŘIPRAVENY PRO SYSTÉMOVOU INTEGRACI 
Vestavěný Basic compiler umožnuje programovat interpretery pro různé formáty 
tiskových dat, které přicházejí přímo z Vašich interních informačních systémů. 
Není tak nezbytné používat další software. Díky volitelným komunikačním 
rozhraním je možné tiskárnu připojit do jakéhokoliv heterogenního prostředí 
pomocí LAN, WLAN (volitelně), USB nebo RS-232 portu. Kromě toho USB 
Master port umoňuje k tiskárně CAB XC připojit také externí klávesnici nebo 
snímač čárového kódu. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technologie Termotransfer, přímé barvy (spot color)
Tisková jednotka 2 tiskové hlavy
Rozlišení 300 dpi
Délka barvicí pásky 2 role, každá 360 m

Rychlost tisku 30–125 mm/s
Šířka tisku [mm] až 105,6 (CAB XC4) | až 162,6 (CAB XC6)

Délka tisku [mm] až 2000 (CAB XC4) | až 1500 (CAB XC6)
Ø role etiket (vnější) Max. 300 mm
Paměť 64 MB RAM, 8 MB Flash
Rozhraní RS232, USB 2.0, LAN 10/100, WLAN (volitelně)
Rozměry [Š x V x H] CAB XC4: 248 x 395 x 554 [mm]

CAB XC6: 358 x 395 x 554 [mm]
Hmotnost 22 kg CAB XC4 | 24 kg CAB XC6

Volitelné příslušenství Řezání etiket, odvíjení a odlepování etiket

Chemický průmysl   

Automobilový průmysl

Elektrotechnický průmysl

Potravinářský sektor

Bezpečnostní značení

Farmaceutický průmysl
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