
1.  Tarrapohja suunnitellaan GoLabel-
ohjelmalla ja lähetetään tulostimelle, jolloin 
tarrapohja tallentuu tulostimen muistiin.
2.  Näppäimistö tai viivakoodinlukija 
liitetään tulostimen USB Host porttiin ja
tulostin on käyttövalmis. Tulostimen
värinäyttö ohjaa käyttäjää.
 
Tulostimen muistiin voidaan tallentaa runsas
määrä erilaisia tarrapohjia. 

Tulosta ilman tietokonetta
Kaikilla GoDEX i-sarjan tarratulostimilla voidaan tulostaa myös ilman tietokonetta.

203 dpi ja 300 dpi tarratulostimet

  RT200i ja RT230i
• 203 / 300 dpi 
• nopeus 177 / 127 mm/s
• tulostusleveys max. 54 mm

  RT700i ja RT730i
• 203 / 300 dpi
• nopeus 177 / 127 mm/s
• tulostusleveys max. 105,7 mm

  EZ2250i ja EZ2350i
• 203 / 300 dpi
• nopeus 177 / 127 mm/s
• tulostusleveys max. 104 m

  ZX420i, 430i, 1200i ja1300i
• 203 / 300 dpi
• nopeus 254 / 177 mm/s
• tulostusleveys max. 105,7 mm

600 dpi tarratulostimet
• kun tarvitaan tarratulostin erittäin pienille teksteille ja viivakoodeille
• sopii paperisille termotarroille ja lämpösiirtotarroille
• sopii synteettisille tarramateriaaleille
• 600 dpi takaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun
   pienimmillekin tarroille: jopa 5 x 5 mm:n QR koodit
   ja pienet viivakoodit tulostuvat laadukkaina
  

     
     
     
    

• 600 dpi 
• kosketusnäyttö
• nopeus 76,2 mm/s
• tulostusleveys max. 106 mm

• 600 dpi
• kosketusnäyttö
• nopeus 101,6 mm/s
• tulostusleveys max. 105,6 mm

Kaikki Godex tarratulostimet:           
• USB ja Ethernet verkkoliitäntä
• lämpötulostus ja lämpösiirtotulostus
• sopii termotarroille ja lämpösiirtotarroille 
• sopii paperi- ja synteettisille tarroille 
• säädettävä tarran tunnistin
• suomenkielinen GoLabel tarraohjelma
• takuu 36 kk 

Tulostus ilman tietokonetta:         
• kaikilla i-sarjan tulostimilla voidaan
   tulostaa myös ilman tietokonetta
• tiedot syötetään näppäimistöllä 
   tai viivakoodinlukijalla
   
    

Ajurit:        
• Windows XP SP2, VISTA, 7, 8, 8.1 ja Windows 10
• Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 
   2012 ja 2012 R2
• Linux ja Mac OS X
   

Suomenkielinen GoLabel tarraohjelma
                      

GoLabel on suomenkielinen tarraohjelma
etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen.
Se sisältyy veloituksetta Godex tulostimien 
toimitukseen.  GoLabel on ilmaisohjelma,  
jota ei tarvitse rekisteröidä eikä
lisenssi vanhene.   

Selkeä käyttöliittymä, jossa tarran suunnittelu
ja tulostaminen käy helposti. Voit lisätä 
tekstit, viivakoodit, grafiikat, kuvat, logot, 
automaattisen päivämäärän, parasta-
ennen päivämäärän, yhdistää tietokantaan,
ladata tarrapohjan tulostimen muistiin, jne.

  
Käyttöjärjestelmä:
Windows XP SP2, Vista, Windows 7,  
Windows 8 ja Windows 8.1, Windows 10
  
   

  GoDEX tarratulostimille
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RT860i ZX1600i

• tulostimen näyttö ohjaa käyttäjää
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