
Kompaktowa i w pełni funkcjonalna 
drukarka

Elastyczna łączność
Aplikacje

Branża przesyłek kurierskich
Logistyka/transport
Branża farmaceutyczna
Handel detaliczny

CL-E300 jest prosta w obsłudze i intuicyjna, 
dzięki czemu użytkownik nie traci czasu na 
zmianę etykiet lub dostosowanie ustawień.

Kompaktowa
Niewielka powierzchnia podstawy nowej CL-
E300 sprawia, że jest to doskonała drukarka 
do małych przestrzeni, ale nadal umożliwia 
drukowanie etykiet o szerokości do 4,5 cala na 
5-calowej rolce nośnika.

Połączono
Dzięki wbudowanemu interfejsowi Ethernet 
LAN w standardzie oraz interfejsom USB i 
szeregowym, CL-E300 jest idealna do 
wszystkich zastosowań.

Zakończono
CL-E300 posiada wersje 203 i 300 dpi, jak 
również opcje cięcia, co pozwala na użycie jej 
do każdej bezpośredniej aplikacji termicznej, 
od druku niskonakładowego do 
średnionakładowego.
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Funkcje i korzyści
Ładowanie papieru: Mechanizm Hi-Lift ™ i 
zamknięcie ClickClose™
Prędkość drukowania: Bardzo szybki wydruk – do 
200 mm na sekundę (8 cali na sekundę)
Zgodność z normą ENERGY STAR®
Niewielkie wymiary

Wyposażona w interfejsy pokładowe LAN, USB i szeregowe.

Dzięki zasilaczowi zgodnemu z normą Energy 
Star® seria CL-E300 należy do najbardziej 
przyjaznych dla środowiska drukarek etykiet 
na rynku.

Specyfikacje

Model CL-E300

Technologia drukowania Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość 203 dpi
Prędkość druku (maksymalna) 8 cali na sekundę (200 mm/s)
Szerokość wydruku (maksymalna) 4 cale (104 mm)
Szerokość nośnika (od min. do 
maks.) 1 - 4,6 cali (25,4 - 118 mm)

Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar 
rdzenia Średnica wewnętrzna 5 cali (125 mm) Rozmiar rdzenia 1 cal (25 mm)

Czujnik nośnika W pełni regulowana szczelina i odblaskowy czarny znacznik
Główny interfejs Potrójny interfejs USB 2.0, RS-232 i Ethernet 10/100

Emulacje (języki) Cross-Emulation™ – automatyczne przełączanie pomiędzy językami Zebra® oraz 
Datamax®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2® , Zebra® ZPL2® , Datamax® DMX

Sterowniki i oprogramowanie Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform
Flash (pamięć nieulotna) Łącznie 16 MB, 4 MB dostępne dla użytkownika
Gwarancja 2 lata, 30 km lub 6 miesięcy
EMC i normy bezpieczeństwa CE, TUV, UL, FCC, VCCI

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. 
Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O‘Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0
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