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PT-H107
12 mm ruční tiskárna štítků

Důležité vlastnosti:

Klávesy funkcí
Jednoduchý přístup k hlavním funkcím.
Fonty, rámečky, symboly, režim Deco

Vysoká rychlost tisku
Až do 20 mm za sekundu.

Klávesy funkcí rychlého přístupu

Ergonomický tvar
Navrženo pro pohodlné držení v ruce.

Automatický návrh štítků
Funkce automatického návrhu nabízí 
předvolené štítky s rámečky a symboly.

Ergonomický tvar

DATASHEET: PT-H107



Obecné

Obsah balení
Tiskárna štítků PT-H107
Kazeta s páskou 12 mm TZe černá na bílé 4m 
Dokumentace

Jazyková podpora

Čeština, slovenština, angličtina, němčina, 
francouzština, holandština, italština,španělština, 
portugalština, dánština, norština, švédština, 
finština, maďarština, polština, rumunština,
slovinština, chorvatština, turečtina
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Specifikace

Klávesnice ABC

Klávesy čísel Ano

Připojení k počítači Ne

Rozměr displeje 58 × 22 mm

Rozlišení displeje 12 znaků / 7 x 5 bodů na znak

Rychlost tisku Až do 20 mm za sekundu

Rozlišení tisku 180 dpi

Maximální výška tisku 9,0 mm

Typ odstřihu Ruční

Délka štítku Od 30 mm do 300 mm

Počet řádků štítku Maximálně 2 řádky

Svislý tisk Ano

Zrcadlový tisk Ne

Počet kopií 1 až 9

Automatické číselné řady Ne

Tvorba štítku

Písmo 1 font - Helsinki

Styly písma
9  (kromě normálního) - tučné, obrysové, 
stínované, plné, kurzíva, tučná kurzíva, 
obrysová kurzíva, stínovaná kurzíva, plná kurzíva

Velikost písma 3 velikosti (malá, střední, velká)

Počet symbolů 177

Počet rámečků 8

Čárové kódy Ne

Rozměry a a hmotnost

Bez obalu 110 (š) x 207 (h) x 59 (v) mm / 0,39 kg

S obalem 198(š) x 270(h) x 93(v) mm / 0,75 kg

Přepravní balení 291(š) x 293 (h) x 210 (v) mm / 2,55 kg

Volitelné příslušenství

Baterie / akumulátory
6 ks AAA alkalických baterií / dobíjecích 
akumulátorů (LR03/HR03)

Spotřební materiál

Typ kazet TZe

Šířky pásek v kazetě 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Paměťové úložiště 

Počet znaků na štítek Maximálně 80 (50 znaků pro režim Deco)

Počet pamětí 9 úložišť
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