
Intermec PC43t ICON
Asztali 203dpi Thermal transfer és Direct thermal címkenyomtató

Az Intermec PC23 és PC43 a cég legújabb asztali 
nyomtatói, melyek jövő technológiáját hozzák el a 
címkenyomtatás területén! A PC sorozat nagyobb 
tagja a 4"-os, direkt termál és/vagy thermáltranszfer 
nyomtatásra alkalmas Intermec PC43, mely ideális 
választás napi 1000-3000 etikett nyomtatása esetén. 

A széria alacsony ára és gyors működése miatt a 
legmegfelelőbb választás a könnyű címkézési 
alkalmazások területén, ahol a felhasználóknak 
egyszerűen kezelhető, de megbízható nyomtatóra 
van szükségük. Kifejezetten azoknak ajánljuk, akik 
eddig csak normál irodai lézer vagy tintasugaras 
nyomtatóval állítottak elő címkéket, ill. kis 
mennyiségben nyomtatnak etiketteket. 

Az Intermec PC43t thermál-transzfer nyomtató tiszta, 
kontrasztos, nyomatot eredményez hőérzékeny direkt 
termál papíron, de megfelelő festékszalag 
behelyezésével papír, műanyag, karton és textil 
alapanyagú média is egyszerűen nyomtatható . 
Alkalmas feliratok, egyszínű grafikák (pl. logó) vagy 
vonalkódok (támogatja az összes 1D-s és a 
legnépszerűbb 2D-s vonalkódot, pl. a DataMatrix és a 
QR Code) nyomtatására. A valós idejű óra és az 
állítható média szenzor, a kijelzős típusoknál alap 
felszereltség, ami kategóriájában egyedülálló. Az 
egyedi kialakításának köszönhetően a 
címketekercsek cseréje egy kézzel is könnyedén 
elvégezhető pillanatok alatt. 

A PC szériánál a több parancsnyelvet is kezelni tudó 
belső szoftver mind azt segíti elő, hogy az eddig is 
sikeres asztali Intermec nyomtató típusok (pl. PC4 és 
PF8), vagy esetlegesen más gyártók (Zebra, 
Datamax) hasonló kategóriájú nyomtatói helyére, ill. 
mellé könnyen beállíthatóak legyenek. Számtalan 
olyan "okos" tulajdonsága van a címkenyomtatónak, 
amelyek eredetileg csak az ipari nyomtatókban voltak 
megtalálhatók.

A SmartSystems® és az XMLLabel™ hozzáadásával 
a PC széria teljesen alkalmassá vált a távoli 
menedzsmenthez és az XML nyomtatási 
környezethez. Az Intermec SmartSystem biztosítja 
továbbá a távoli felügyeletet és diagnosztikát a 
hálózati eszközökön a frissítések és a gyors 
karbantartás érdekében, a Monotype betűtípus 
támogatásával pedig a konfiguráció is felgyorsult.

A PC23d és PC43 az egyetlen asztali 
vonalkódnyomtató, amely számtalan felhasználó által 
telepíthető alkalmazást támogat, így a vállalkozás 
növekedésével a nyomtató is folyamatosan 
frissíthető. A moduláris kapcsolatnak köszönhetően a 
nyomtatók minden meglévő hálózati környezethez 
illeszkednek. Az USB interfészen kívül opcionálisan 
rendelhető soros és párhuzamos interfésszel is, 
valamint Ethernettel és dual vezeték nélküli Bluetooth-
os és CCX-kompatibilis kártyával (802.11 b/g/n.) - a 
beépítés miatt pedig nem kell szervizhez fordulnia, 
hiszen a felhasználó könnyedén a helyére illesztheti a 
megfelelő hardver elemet. 

További újdonság az asztali szériánál, hogy a 
nyomtató azonnali értesítéseket küld az univerzális 
Icon interfészen vagy a 10 nyelvet támogató színes 
LCD kijelzőn keresztül, így a felhasználónak többé 
már nem kell a nyomtató státuszát jelző villogó fényt 
figyelnie. A nyomtató konfigurációja és 
alkalmazásainak frissítése számítógép nélkül, USB-n 
keresztül könnyedén elvégezhető. 

Címketervezés, nyomtatás: könnyű kezelhetőséget 
biztosít a nyomtatóhoz mellékelt magyar nyelvű 
címketervező szoftver, mellyel egyszerűen és 
gyorsan egy grafikus felületen tervezhetjük meg a 
nyomatképet. Szintén mellékeljük az eszközhöz az 
Intermec InterDriver Windows drivert, mellyel a 
felhasználók egyszerűen tudnak vonalkódos 
etiketteket nyomtatni Windows alkalmazásokból, mint 
pl. Microsoft® Office™ és egyéb népszerű 
programok. 

Kategóriájának leggyorsabb 
nyomtatója!

Az ipari nyomtatókra 
jellemző szolgáltatások, már 
az alap modellben is!

Alacsony üzemeltetési 
költségek - minimális 
szerviz és karbantartási 
igény!

Több parancsnyelvet is 
kezelni tudó belső szoftver, 
melynek segítségével 
egyszerűen kiváltható Zebra 
vagy Datamax nyomtató.

Grafikus, színes kijelző: 
alkalmas ikonos vagy 10 
nyelvet támogató szöveges 
kommunikálásra

Felhasználó által telepíthető 
kiegészítők (pl. interfész 
portok, vágó, címkeadagoló)

Programozható, ezáltal 
külső USB billentyűzetről, 
vonalkódolvasóról, vagy 
mérlegről is fogadni tud 
adatokat

A valós idejű óra és az 
állítható média szenzor, a 
kijelzős típusoknál alap 
felszereltség, ami 
kategóriájában egyedülálló
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Intermec PC43t ICON nyomtató Technikai paraméterek
Főbb jellemzők:
Nyomtatási mód: Thermal transfer és Direct thermal
Méret: 210 * 182 * 281 mm
Használható médiák: thermal papír, normál papír, műanyag és textil
Napi terhelhetőség: 1000 - 3000 cimke/nap
Nyomtatási felbontás: 203 dpi (8 dot)
Nyomtatási szélesség: max. 104 mm
Nyomtatási hosszúság: max. 1727 mm
Nyomtatási sebesség: max. 203,2 mm/sec
Programozási nyelv: DSim (DPL szimuláció), ESim (EPL2 szimuláció), Fingerprint, IPL, XML, ZSim (ZPLII szimuláció)
Interfész: USB (Opció: RS232/Soros, LPT/Parallel, Ethernet, WiFi, Bluetooth)
Fizikai jellemzői:
Működési hőmérséklet: 5-40 °C
Terhelhetőség: 1000-3000 címke/nap
Címkeérzékelő pozíciója: Rögzített
Médiaszenzor: Reflektív és Transzmisszív
Belső óra: Opció
Kijelző: ICON
Címke jellemzői:
Címke szélesség: 19 - 118 mm 
Címke magasság: 6,35 - 1727 mm
Címke magassága direct thermal 
módban: 6,35 - 1727 mm

Címke magassága thermal 
transfer módban: 6,35 - 1727 mm

Címke vastagsága: 0,08 - 0,18 mm 
Címke tekercs belső magátmérője: 25 mm, 40 mm 
Maximális tekercs átmérő: 127 mm 
Festékszalag jellemzői:
Fej típusa: FLAT 
Festékszalag típus(ok): WAX, RESIN, WAX/RESIN
Festékszalag szélesség: 33 - 110 mm 
Festékszalag maximális hossz: 300 méter 
Festékszalag tekercselés: külső (out) 
Festékszalag cséve belső 
átmérője: 25,4 mm (1 col) 

Festékszalag cséve szélesség: 110 mm
Festékszalag rendezése: középre
Memória:
Flash alapkiépítésben: 128 MB
DDR2 alapkiépítésben: 128 MB
Támogatott kód típusok:

Valamennyi egydimenziós kód (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, stb.)
Kétdimenizós kód: Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN.UCC 128, Grid 
Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (módosított Plessey), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, 
Postnet, QR-Code, RSS-14

Egyéb adatok:
Szoftveres verzélés: A hozzáadott magyar nyelvű szoftver segítségével egyszerűen és gyorsan megtervezhető a nyomtatásra 

kerülő címke. Használhatóak szövegmezők, képek, és vonalkódok, melyeket a printer egy színben 
(kellékanyag függő, de általánosan feketében) nyomtat. Lehetőség van az elkészült tervek mentésére és 
közvetlen nyomtatására is a programból.
A nyomtatóhoz Windows drivert is mellékelnek, melynek segítségével különböző Windows programokból 
(Win95, 98, ME, NT v.4.0, 2000, XP, Vista, Win7) is indítható nyomtatás.
Esim Config Tool - Font és Firmware letöltő segédprogram.
PrintSet - nyomtató konfiguráló program

Bővítési opciók: Opcionálisan bővíthető a memória a pendrive-val, max. 32 GB-ig.
Címkeleválasztó (leválasztja az etikettet a hordozóról és egyenként felkínálja a felhasználónak, érzékeli, ha a 
címke leválasztásra került)
Zárható fül a papírtartó fedélhez
Címkevágó (részleges vagy teljes vágás a felhasználó által beállítható)
Tálca a levágott címkékhez, ami a vágóhoz csatlakoztatható
Akkumulátor egység
Akkumulátor egység tartó
Az ikonos kijelző helyett rendelhető 10 nyelvű színes szöveges LCD kijelző.
Külső címkecsévélő

Garancia: 1 év
A fejgarancia jogosságát minden esetben szakszerviz bírálja el.

Csomag tartalma: Címkenyomtató, adat és tápkábelek, szoftver, dokumentáció, ajándék 1 tekercs termál címke!
Felhasználási területek: Árukiadás és áruátvétel

Raktározási és vonalkódos leltárcímkék használata a munka pontosabbá és gyorsabbá tételére
Kiskereskedelmi termékek vonalkódos címkéinek, vagy rövid ismertetőinek nyomtatása
Kórházi és laboratóriumi alkalmazások
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