
3-calowy wydruk paragonów i 
etykiet

Obsługa etykiet i paragonów
Aplikacje

Branża hotelarska
Organy ścigania
Logistyka/transport
Handel detaliczny
Bilety
Magazyny

Przenośne drukarki paragonów i etykiet.

Prosty design
Drukarki CMP-30II są zaprojektowane tak, jak 
wszystkie produkty Citizen, które mają być 
proste w obsłudze i użytkowaniu.

Intuicyjna obsługa
W połączeniu z wytrzymałą, plastikową i 
odporną na sporadyczne wstrząsy obudową 
zapewniają długotrwałe, niezawodne działanie.

Obsługa mediów w rolkach o dużej 
średnicy
Drukarki serii CMP są przystosowane do 
obsługi mediów w rolkach o średnicy około 
dwóch cali. Ponadto model CMP-30IIL, dzięki 
wbudowanemu czujnikowi przerwy pomiędzy 
etykietami, umożliwia wydruk zarówno 
paragonów, jak i etykiet.

CMP-30II
przenośna

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



Funkcje i korzyści
Ładowanie papieru: Szybka i łatwa zmiana nośnika 
– mechanizm ładowania papieru
Prędkość drukowania: Szybkie drukowanie – do 
100 mm na sekundę
Przenośna drukarka POS
Wydajna – akumulatory o dużej pojemności do 
całodniowej pracy (stan wskazywany przez diodę 
LED)
Ładowarka sieciowa w zestawie
Standardowe wkładane baterie
Opcja zasilacza samochodowego
Dodatkowe akumulatory
Zewnętrzna ładowarka do akumulatora
Miękkie futerały i pasy na ramię
Kable USB i seryjny
Czytnik pasków magnetycznych: Opcja fabryczna. 
Standardy ISO 7811/2, JIS. Podwójna ścieżka (1 + 2 
+ 3), prędkość przesuwania 10–15 cm/s
Czytnik kart inteligentnych (karta IC): Opcja 
fabryczna. Prędkość odczytu 9 600 bps, 
wewnętrzna 1-kanałowa
Zasilacz samochodowy

Specyfikacje

Model CMP-30II

Rozdzielczość 203 dpi
Prędkość druku (maksymalna) 4 cale na sekundę (100 mm/s)
Szerokość wydruku (maksymalna) 72 mm
Szerokość nośnika (od min. do maks.) 25 - 80 mm
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia Średnica 2,20 cala (56 mm)
Czujnik nośnika Koniec papieru i odblaskowy czarny znacznik

Główny interfejs Podwójny interfejs szeregowy (złącze RS-232/mini DIN), USB (złącze mini USB 
typu B)

Opcjonalne interfejsy Bluetooth kompatybilny z Apple™ MFi, Bluetooth klasy 2 , Kompaktowy 
bezprzewodowy LAN, Bluetooth 4.2

Ocena środowiskowa, próba zrzutowa Przekracza normę IP42. Przetrwa wiele upadków z wysokości 1,5 metra
Typ i pojemność zasilacza Twardy pakiet 7,4 V 2600 mAh
Emulacje (języki) Kompatybilność CPCL™, ESC/POS™ , Zebra® ZPL2®
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga 120 x 152 x 70 mm, 0,6 kg

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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