
Impressora Térmica Móvel / Impressoras Especiais

Portátil, prática e fácil de usar. Grande em funções, pequena em tamanho.

Principais Características Principais Indústrias

• Solução de impressão independente

• Impressão com um toque

• Compacta, portátil e com bateria

• Armazena até 10.000 registros de produtos

• Calendário em tempo real para carimbo de data e hora

• Fácil configuração e design de etiquetas

• Display LCD iluminado, grande e ajustável

• Fácil transferência de arquivos e atualização
 de listas de produtos

• Suporta impressão em código de barras 2D

• Interface múltipla - USB / LAN

• Impressão e exibição de múltiplos idiomas 

• Revestimento antibacteriano - ideal para ambientes
que precisam estar limpos e livres de bactérias.

Hospitais e Farmácias

Restaurantes, Fast Food e Lanchonetes

Aplicações

Marcação e alteração de preços

Etiquetagem de prateleiras

Bilhetes e recibos de estacionamento

Etiquetagem de mercadorias pequenas
(Por exemplo, cosméticos e jóias)

Ingrediente, data de validade e fabricação

Controle de estoque

Etiquetagem de mercadorias recebidas

Identificação do item

www.satobrasil.com.br

Comércio em geral

TH2 203 dpi



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Modelo da Impressora

Especificações de Impressão

Método de Impressão

Resolução de Impressão

Velocidade Máx. de Impressão

Área Máx. de Impressão

Térmica Direta

56mm (L) x 156mm (A)

Memória / Processamento

Memória Principal

CPU

Características Operacionais 

Interface Padrão

Dimensões

Peso

OUTROS

Acessórios Opcionais

Revestimento antibacteriano

132mm (L) x 194mm ( C ) x 147mm (A)

A resina do gabinete / painel de controle inclui uma substância antibacteriana testada de acordo com JIS Z 2801

Suporte para para parede, Cortador, Leitor de código de barras, Bateria, Carregador de Bateria, Linerless
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Especificações da mídia

Diâmetro máx. do rolo:

Quantidade de etiquetas por rolo:

2.9" ou 74mm

520 etiquetas por rolo

Largura máxima do rolo: 63mm

USB / USB + LAN

1.7 kg
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