
POS tiskárna s rychlostí 300 mm/s 
za rozumnou cenu

Star Micronics, jeden z nejinovativnějších
výrobců POS zařízení dneška, vytvořil
výkonnou a velmi rychlou tiskárnu
za cenu základních modelů.

Tiskárna disponuje rychlostí tisku 300 mm/s,
rozlišením 203dpi a podporou standardních
i 2D kódů. Dále nabízí vysokou životnost tiskové
hlavy přes 60 milionů řádků certifikací Energy Star.

Ergonomický design, volitelný kryt proti vodě,
šíře tisku na 80mm papír umožňuje tiskárně
TSP654II zapadnout bez problémů do většiny
pohostinských, kioskových a prodejních prostředí.

•     Vysoká rychlost: 300 mm/s, tisková kvalita 203dpi
s podporou standardních i 2D kódů

•     Vysoká spolehlivost:  60 milionů řádků
•     Certifikace Energy Star včetně zdroje PS60
•     Funkce Star AutoLogo™  pro přidávání log

a kupónů na účtenku

•     Detektor konce papíru pro vertikální i horizontální umístění
•     Snadné „Drop-In & Print” vkládání papíru

www.starmicronics.cz

TSP654II

Konektivita

•     Seriové
•     Paralelní

•     Ethernet
•     USB
•     Bluetooth (Apple & Android)
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Hardware: Stolní řešení POS tisku
Vysoká rychlost: 300 mm/s
Kvalita tisku: 203dpi
Vysoká spolehlivost 60 milionů řádků
Certifikace Energy Star včetně zdroje PS60
Podpora standardních i 2D kódů
Detektor konce papíru pro vertikální i horizontální umístění
Snadné „Drop-In & Print” vkládání papíru
Volitelný voděodolný kryt a stojánek pro vertikální umístění

Konektivita: TSP654II     Bez rozhraní, dostupná v bílé a šedé barvě
TSP654IID     Sériové rozhraní, dostupná v bílé a šedé barvě
TSP654IIC     Paralelní rozhraní, dostupná v bílé a šedé barvě
TSP654IIE     LAN rozhraní, dostupná v šedé barvě
TSP654IIU     USB rozhraní, dostupná v šedé barvě
TSP654IIBl     Bluetooth rozhraní, dostupná v bílé a šedé barvě

Podporované systémy: Všechny hlavní operační systémy jsou podporované, včetně: iOS,
Android, Windows, Linux a mnoho dalších

Obsah balení: Instalační CD StarPRNT s ovladači a konfiguračními nástroji,
sada na připevnění tiskárny ke stěně, vodítko na 58mm papír,
krytka vypínače, instalační příručka a zkušební kotouček papíru

Volitelné příslušenství: Ochranný kryt proti vodě (SPC-T100), stojánek na vertikální
umístění (VS-T650), napájecí zdroj PS60 a bzučák

Technické specifikace
Metoda tisku Přímý termální tisk
Rozlišení 203 dpi
Rychlost tisku Až 300 mm/s
Šíře papíru 80 mm standardní / 58 mm (s vodítkem)
Tloušťka papíru 0.053 – 0.085mm
Průměr roličky 83mm
Spotřeba Operační / Pohotovostní – Průměr 1.9 / 0.15A

Zdroj PS60 - 24V PSU s konektorem Hosiden
Rozměry:
Váha:
Senzor papíru:
Spolehlivost
   Tiskárna:
   Řezačka:
Podpora 2D kódů:
Podporované znakové sady:

142 (Š) x 132 (V) x 202 (H) mm
1.72 kg
Vertikální i horizontální

60 milionu řádků
2 milionu odříznutí
QR Code, PDF417, GS1
Čeština, Ruština, Turečtina, Řečtina, Japonština,
Perština, Latina a další (celkem 51)

For further information:
Sales Call +44 (0) 1494 471111 or Email Sales@Star-EMEA.com
Technical Support +44 (0) 1494 471111 / Support@Star-EMEA.com
Web www.Star-EMEA.com

Specifikace TSP654II
TSP654II 

Nová, vysoce
výkonná POS
tiskárna 

Mimořádné
tiskové
možnosti
Vysoká rychlost
tisku, až 300mm/s.
Tiskový výstup
v kvalitě 203dpi
s podporou
standardních
i 2D kódů

Vysoká
spolehlivost
60 miliónů řádků

Také dostupné v řadě TSP654II:

TSP654IIBI
Stolní Bluetooth tiskárna pro zařízení:
Apple iOS™, Android™, Windows™ a Linux™.

Star AutoLogo™

Nezávislý marketingový
nástroj pro přidávání
log a kupónů
na účtenky.

Obsah krabice

Souprava na připojení
ke stěně, vodítko
papíru na 58 mm,
krytka vypínače,
instalační CD
a ukázková roličkapapíru

Kryt proti vodě, 
jako dodatečná
ochrana
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