
Podłącz i drukuj
Kompaktowy i ekonomiczny druk etykiet

Aplikacje
Handel detaliczny
Branża farmaceutyczna
Branża medyczna
Sprzedaż elektroniczna
SME / SMBProsta i intuicyjna

Łatwa do załadowania taśma, dostępna 
ścieżka etykiet i sterowanie za pomocą 
jednego przycisku umożliwiają przejrzystą i 
bezproblemową obsługę.

Kompatybilność ekonomiczna
CL-S321 oferuje kompatybilność EPL2, dzięki 
czemu można po prostu podłączyć i 
wydrukować korzystając z istniejących 
aplikacji. Wygodna w użyciu i przystępna 
cenowo, CL-S321 jest doskonałym wyborem do 
wysokojakościowego druku 
termotransferowego.

Kompaktowy rozmiar i wydajna 
konstrukcja
Kompaktowa i wydajna konstrukcja nie 
zajmuje dużo miejsca na biurku i sprawia, że 
CL-S321 doskonale nadaje się do wszystkich 
zastosowań związanych z drukiem 
termotransferowym.
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Funkcje i korzyści
Prędkość drukowania: Szybki wydruk – do 4 cali na 
sekundę (100 mm na sekundę)
Obudowa Hi-Open™ do pionowego otwierania, nie 
zwiększa zajmowanej przestrzeni i bezpiecznie się 
zamyka.
Niewielkie wymiary

CL-S321 jest wyposażona w interfejsy Ethernet 10/100, RS-232 i USB2.0.

Specyfikacje

Model CL-S321

Technologia drukowania Termotransfer + Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość 203 dpi
Prędkość druku (maksymalna) 4 cale na sekundę (100 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)

Grubość mediów (od min. do 
maks.) 60 do 200 µm

Długość nośnika (od min. do 
maks.) 0,16 do 68 cali (0,4 do 1727 mm)

Czujnik nośnika Nieregulowana szczelina na etykiety i odblaskowy czarny znacznik
Główny interfejs Potrójny interfejs USB 2.0, RS-232 i Ethernet 10/100

Rozmiar taśmy Maksymalna średnica zewnętrzna 1,57 cala (40 mm). 110 metrów długości. Rdzeń 0,5 
cala (12,7 mm)

Zwijanie i typ taśmy Strona tuszem na zewnątrz lub do wewnątrz ustawiana za pomocą przełącznika. Typ 
woskowy/woskowożywiczny lub żywiczny

Mechanizm Samowstrzymujący
Panel sterowania Jedna dioda LED, klawisz sterujący: FEED
Sterowniki i oprogramowanie Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform
Flash (pamięć nieulotna) 8MB
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga 224 x 254 x 170, 2,5 kg
Gwarancja 2 lata na drukarkę. 6 miesięcy lub 50 km na głowicę

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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