
Podatkovni list

• IPredstavljamo vam serijo B-EX, izbor 
industrijskih printerjev premijskega razreda 
v srednjem cenovnem razredu  za 
najrazličnejše vrste uporab.

• 60 letno znanje  na področju avtomatske 
identifikacije, široko znanje na področju 
raziskav in razvoja ter kritične povratne 
informacije naših strank smo združili z 
izjemno kakovostjo našega izbora 
industrijskih tiskalnikov, ki so vodilni na 
trgu, in tako zasnovali in proizvedli serijo 
toplotnih tiskalnikov, ki nudijo izboljšano 
delovanje, uporabnost in so resnično okolju 
prijazni.

Hiter in fleksibilen 
S hitrostjo do 14 ips, se B-EX4 ponaša s 44 % izboljšano 
produktivnostjo v primerjavi z izborom B-SX (10 ips). 
Poleg tega napredne zmogljivosti procesiranja zagotavljajo 
visoko prepustnost.

Uporabnost 
Poleg enostavnega delovanja izbora B-SX, izbor B-EX prav tako 
vključuje  span-in tiskalno glavo, ki jo menja uporabnik 
in tiskalni valj, kar dodatno zmanjšuje stroške vzdrževanja.

Edinstveni intuitivni grafični LCD zaslon izboljšuje uporabnost in 
tudi novemu uporabniku omogoča, da izvede takojšnje korektivne 
ukrepe, ko je to potrebno, kar skrajša usposabljanje uporabnika.

Industrijski tiskalniki
B-EX4T1



B-EX4T1 INDUSTRIAL PRINTER

Splošno

Način tiskanja
Tiskalna glava
Dimenzije (Š x G x V)
Teža
Uporabniški vmesnik
Delovna temperatura/
Vlažnost
Napajanje

Termalni prenos / Direktni prenos 
Near edge
278 x 460 x 310 mm
17 kg
Grafični LCD, 2 x LED, 10 x tipk
5°C to 40°C / 25-85%  brez kondenzacije
relativna vlažnost (RH)
AC 100 to 240V, 50/60Hz

Tiskanje

Ločljivost
Največja hitrost tiskanja
Največja širina tiskanja
Največja dolžina tiskanja
Linearne črtne
kode

2D kode

Fonti

203/305 dpi
355.6 mm/seckundo
104 mm
1,498 mm
UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, 
MSI, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC,
KIX-Code, RSS14, Customer Barcode, GS1 Databar
Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code,
Micro PDF 417, CP Code
Bitmap font (21 fonts), Outline font (4 types),
Price font (3 types)

Specifikacije

Medij

Poravnava
Širina nalepk
Debelina nalepk
Notranji premer zvitka nalepk
Zunanji premer zvitka medija

Sredinjsko
25-114 mm
0.08-0.17 mm
76.2 mm
200 mm

Emulacija
Gonilnik

Omrežni vmesnik
Opcijski vmesniki

ZPL 
Windows Server 2012 (34 and 64 bit),
Windows 7/8/8.1
Parallel, Serial, USB 2.0, LAN (10/100Base)
RS232, Centronics, Wireless LAN

Opcije

Rezalnik, odlepljevalnik etiket & notranji navijalnik, RFID kit, Ribbon save module, USB 
vmesnik gostiteljskega pomnilnika, ti�

Ribbon

Tip ribbona
Širina ribbon
Največja dolžina ribbona
Največji zunanji premer 
jedra

Spool type
41-112 mm
800 m
90 mm

Programska oprema in povezovanje

Za več informacij se obrnite na nas:

UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA

TIFT, d.o.o., Kamniška 41, 1000 Ljubljana

T: 01 600 10 20, M: 031 665 144, 

E: dobrodosli@tift.si, W: www.tift.si

Pridobili smo certifikat poslovne odličnosti:

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vsa imena oz. nazivi podjetij in/ali proizvodov so blagovneznamke in/ali 
registrirane blagovne znamke njihovih proizvajalcev na njihovih trgih in/ali v državah. Vse pravice pridržane.
Nenehno si prizadevamo našim partnerjem zagotoviti najaktualnejše podatke. Tehnične zahteve za nekatere modele se lahkov času izdelave 
in izdaje te dokumentacije spremenijo.
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