Najnowsza drukarka z trzema
interfejsami w standardzie:
RS232C, USB, Bluetooth
prze³¹czanymi automatycznie

Mefa-12

- wytrzyma³a i lekka konstrukcja z metalow¹
podstaw¹ zapewnia wyj¹tkow¹ sztywnoœæ
i odpornoœæ drukarki na bardzo trudne
warunki pracy i upadki
- ³atwe zak³adanie papieru (easy load)
- szybki wydruk skracaj¹cy czas
powstawania dokumentów
- najnowszej generacji mikroprocesor ARM
- pamiêæ flash daj¹ca mo¿liwoœæ
zapamiêtania i drukowania w³asnych
znaków firmowych oraz innych
elementów graficznych i tekstowych
- dwa lata gwarancji
- bardzo atrakcyjna cena
- torba na drukarkê w standardzie

Cechy charakterystyczne:
- sterownik na 32 bitowym mikroprocesorze ARM
- termiczna g³owica drukuj¹ca firmy SEIKO (Japan)
- system zak³adania papieru Easy Load Clamshell
- automatyczna kontrola kontrastu druku termicznego (zale¿nie od napiêcia,
temperatury, historii druku)
- szybki druk o wysokiej rozdzielczoœci
- w standardzie trzy interfejsy komunikacji USB, RS232C i kompatybilny
z Bluetooth
- sterowniki drukarki dla WINDOWS, MAC i LINUX
- szybka, wbudowana ³adowarka akumulatora z sygnalizacj¹ stanu na³adowania
- akumulator NiMh 2,5Ah lub Li-Ion 6,4Ah (model MEFA-12G)
- szeroki wybór wbudowanych narodowych zestawów znaków
- wbudowane czcionki pozwalaj¹ce na drukowanie do 83 znaków
- mo¿liwoœæ aktualizowania przez u¿ytkownika fimware i zestawu
czcionek oraz zapisu logo i innych elementów graficznych i tekstowych
- wiele innych funkcji mo¿liwych do ustawienia przez u¿ytkownika
- bogaty zestaw kodów steruj¹cych ró¿nymi funkcjami drukarki
- druk kodów dwuwymiarowych QR
- automatyczna instalacja sterowników drukarki po jej pod³¹czeniu przez USB

Mefa-12
Druk

Zestaw znaków

Metoda druku:
Rozdzielczoœæ:
Prêdkoœæ druku:
Mechanizm drukuj¹cy:

druk termiczny
8 punktów/mm w poziomie i w pionie
powy¿ej 60 mm/sek
SEIKO Instruments LTP V445A-832

Zestawy znaków: ANSI: USA, Francja, Niemcy, UK, Dania, Szwecja, W³ochy,
Hiszpania oraz USA 437, Polgaz, Mazovia, Latin 2 PC 852,
Windows 1250, Windows 1251, Windows 1252, ISO8859-1,
ISO8859-2, ISO8859-5, Cyrillic 866.
Tablice kodowe na stronie:
www.microsoft.com/globaldev/reference/cphome.asp

kabel do
zapalniczki
samochodowej

Tryb zgodnoœci:
- Kody steruj¹ce

- w urz¹dzeniach
Pocket PC

Papier

MEFA 1 (wybrane kody Esc/P i wybrane kody Seiko DPU5400)
MEFA 2 (wybrane kody Esc/P i wybrane kody DPU3445)
MEFA 3 (wybrane kody Esc/P i wybrane kody Printa-line, Radix IBS)
MEFA 4 (wybrane kody Esc/P i wybrane kody Extech 4”).
Z zainstalowanym oprogramowaniem PIEPrint (Field Software Products) do drukowania.
W drukarce emulacja MEFA4.
W oprogramowaniu PIEPrint ustawienia:
- Printer:
EXTECH 4 inch
- Com Speed:
115200 bodów
- Serial handshake: hardware
- Date Compresion tak
- inne parametry
zgodne z w³asnymi wymaganiami

akumulator
NiMh 2,5Ah 7,2V

rolka TF 50KS E2C Seiko Instruments , szer. od 108 mm do 112 mm, d³. 20 m
Akumulator NiMh 2,5Ah 7,2V lub Li-Ion 6,4Ah 7,2V (model MEFA-12G)
Szeregowy RS232C, USB i kompatybilny z Bluetooth (do 3 m)
Format danych: 8 bitów, bez bitu parzystoœci
Szybkoœæ transmisji: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400,
460800, 921600 bit/s
Synchronizacja: DTR (sprzêtowa, zalecana)

kabel RS232

Parametry
transmisji
RS232C

Niezawodnoœæ

MTBF 5000H, MCBF 100 mln pkt lub min. 50 km wydruku (25% wype³nienie drukiem)
Temp. pracy od - 20° do + 50° C, wilgotnoœæ 95% (bez kondensacji)

Gabaryty i waga

Kompletnoœæ

Certyfikaty

stacja dokuj¹ca do
³adowania zapasowego
akumulatora

Materia³y eksploatacyjne:

166 x 138 x 55mm
745 g bez rolki papieru, 860 g z rolk¹ papieru.
Drukarka MEFA-12:
- akumulator
- zasilacz do ³adowania akumulatora
- kabel RS232C
- rolka papieru 20 mb
- torba na drukarkê
- instrukcja obs³ugi i karta gwarancyjna

Papier termiczny
110 mm x 20 m
pakowany po
10 rolek w zgrzewce

CE: PN-EN 55022:2006/A1:2008 ; PN-EN 55024:2000/A1:2004/A2:2004/Ap1:2009;
IP-54 (w torbie)

WA¯NIEJSZE RÓ¯NICE POMIÊDZY DRUKARK¥ MEFA-2010K A DRUKARK¥ MEFA-12

MEFA - 2010 MEFA - 12
wbudowany, ³atwo wymieniany akumulator NiMH 2,5Ah 7,2V

NIE

TAK

³adowarka wbudowana wewn¹trz drukarki

NIE

TAK

sygnalizacja poziomu na³adowania akumulatora w czasie ³adowania

NIE

TAK

w pe³ni niezale¿ne interfejsy RS232C, USB, Bluetooth wybierane automatycznie

NIE

TAK

drukowanie poprzez Bluetooth bez koniecznoœci wybudzania drukarki przyciskiem

NIE

TAK

mo¿liwoœæ personifikacji wydruków poprzez automatyczny wydruk nag³ówka i stopki

NIE

TAK

Dystrybutor:

ul. Koœciuszki 27
85-079 Bydgoszcz
tel. 52 366-18-48
biuro@zpserwis.com.pl

• rejestratory
• drukarki
• serwis
• akcesoria
• materia³y eksploatacyjne

Producent:

ul. Grodziska 15
05-870 B³onie

