
RT200 ja RT230 Mini Printer -series

Tarratulostimet laboratorioon
    Kaikki Godex- tarratulostimet käyttävät lämpö- ja lämpösiirtotekniikkaa. Lämpösiirto takaa erinomaisen
    tulostuslaadun ja tulosteen kestävyyden erilaisissa laboratorio-olosuhteissa.  Kaikki allaolevat 
    tarratulostimet sopivat laboratoriokäyttöön ja yli 1000 tarran päivittäiseen tulostamiseen.  
        
    Lisää laboratorioon sopivia tarratulostimia löydät tästä.
    Laadun takeena on markkinoiden paras takuuaika 36 kk.

- 203 ja 300 dpi versiot
- nopeus 127 / 102 mm/s
    

- 203 ja 300 dpi versiot
- nopeus 177 / 127 mm/s
- värinäyttö

- 203 ja 300 dpi versiot
- nopeus 127 / 102 mm/s
    

- 203 ja 300 dpi versiot
- nopeus 177 / 127 mm/s
- värinäyttö

    
    
     

• GoDex Mini Printer on oikea valinta kun pöytätilaa on vähän

• tulostimen leveys on vain 136 mm

• sopii tarroille joiden leveys on alle 54 mm

• sopii paperisille termotarroille ja lämpösiirtotarroille

sopii synteettiselle laboratoriotarralle

• 203 dpi versiot peruskäyttöön

• 300 dpi versiot kun tarvitaan tarkempaa tulostusjälkeä

• sopii paperisille termotarroille ja lämpösiirtotarroille

• sopii synteettiselle laboratoriotarralle

• sopii kun tulostetaan kaksi laboratoriotarraa rinnakkain

• max. tulostusleveys 108 mm / 105,7 mm

203 dpi versiot peruskäyttöön

• 300 dpi versiot kun tarvitaan tarkempaa tulostusjälkeä

   

• kun tarvitaan tarratulostin erittäin pienille teksteille

• sopii paperisille termotarroille ja lämpösiirtotarroille

• sopii synteettiselle laboratoriotarralle

• sopii kun tulostetaan kaksi laboratoriotarraa rinnan

kosketusnäyttö, max. tulostusleveys 106 mm

• 600 dpi takaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun

   pienimmillekin tarroille

RT700 ja RT730 -series

GoDEX RT860i, 600 dpi tarratulostin

RT200 ja RT230 RT200i ja RT230i

RT700 ja RT730 RT700i ja RT730i

     Tarrarullan asentaminen  
        helppoa simpukka- 
       rakenteen ansiosta.                   i-versioissa lisäksi USB Host.  

         Toimitamme myös 
           korkealaatuiset 
          laboratoriotarrat.

           i-version tulostimilla 
               voidaan myös 
      tulostaa ilman tietokonetta.

          Ethernet liitäntä ja
         USB liitäntä vakiona.

 

Yhteensopivuus:  Windows XP SP2, VISTA, 7, 8 ja 8.1, Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 ja 2012 R2
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