
 

                   
 

Серия принтери TP-330 е създадена от Elicom electronic Ltd., за да предостави на своите клиенти най-добрата в своя 
клас скорост на печат (до 200 mm/s) и производителност, за печатане на етикети с ширина от 25 до 82 mm. 
Наличието на EPL език за управление, стандартно вграден диспенсър, както и  много-позиционното регулиране 
на ширината на хартията, осигуряват гъвкавост при работа с различни видове производствени и търговски 
приложения. 
 
Модел TP330L се предлага стандартно с RS232 и USB (Virtual COM) интерфейси за по-лесна интеграция към външни 
устройства. 
Принтерите от серия TP-330 със своя Easy paper loading на ролки с диаметър до 110mm са изключително 
производителни, надеждни и лесни за употреба и поддръжка. 

 
Етикетните принтери от серия TP330 намират широко приложение в сфери като: 

� Търговия – печатане на продуктови и ценови етикети, свързване към електронни везни за отпечатване на теглова 
информация 

� Логистика и транспорт – адресни и продуктови етикети 
� Туризъм и свободно време - етикетиране на багаж, пропуски, билети и др. 
� Здравеопазване – етикетиране на проби и апаратура, издаване на рецепти, идентификационни карти и др. 
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Метод на печат  
термодиректен 
Резолюция 
8х8 точки/мм  (203 dpi)  
Ширина на печат 
до 80mm 
Максимална дължина на печат 
260mm 
Скорост на печат 
150mm/s 
Шрифтове 
8х12, 10х16, 12х20, 14х24 
Баркод 
Code39, Code39 с контр. цифра 
Code93, Code128 (авт. A, B, C)  
Codabar, EAN13, EAN8, ISBN, UPC, MCI                                 
Датчик за етикети 
Фиксиран рефлективен сензор 

 
Диспенсър 
устройство за отлепяне на етикета от носещия материал 
Програмен език 
EPL и ZPL 
Драйвери 
Windows 2000/NT/2003/XP 
Захранване 
24VDC/ 2.1A 
Размери (W x D x H) 
150(W) x 240(D) x 150(H) 
Експлоатационен живот 
Механизъм - 20,000,000 линии 
Глава           - 100km 
EMC стандарти  
FCC “клас А” 
CE маркировка 
Стандарт за безопасност 
UL, C-UL 

 
Ширина (с носещия материал) 
от 25 до 82mm 
Дебелина на етикета (с носещия материал) 
oт 0.08mm до 0.19mm  

 
Диаметър на ролката 
до 110mm 
Тип хартия  
Щанцовани термодиректни етикети или безконечна хартия 

Elicom ТP-330L Label Printer 

Техническа спецификация                                                        

Изисквания към етикетите 


