
Bogate w szczegóły i szybkie 
drukowanie o wysokiej wydajności

Styl i solidność
Aplikacje

Branża hotelarska
Handel detaliczny

Kompaktowa, sześcienna konstrukcja sprawia, 
że CT-E651 jest jedną z najbardziej stylowych i 
eleganckich drukarek na rynku.

Duża prędkość i wysoka wydajność
Szybka i wygodna drukarka CT-E651 o 
prędkości 300 mm/s, z wyjściem z przodu 
idealnie nadaje się zarówno dla hotelarstwa, 
jak i handlu detalicznego. Wyjście z przodu 
chroni mechanizm przed zalaniem i 
zabrudzeniem okruchami.

Nie zajmuje dużo miejsca
W handlu detalicznym kompaktowe wymiary 
idealnie pasują do systemów all-in-one lub 
obok szuflady na gotówkę – oba urządzenia 
mają tę samą wysokość.

Pełna łączność
Dodaj opcje interfejsu Bluetooth™ i WiFi™, aby 
zapewnić doskonałą łączność.
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Funkcje i korzyści
Wyjście papieru: Wyjście z przodu, ładowanie od 
góry
Ładowanie papieru: Szybka i łatwa zmiana nośnika 
– mechanizm ładowania papieru
Prędkość drukowania: Bardzo szybki wydruk 
paragonów – do 300 mm na sekundę
Przenośna drukarka POS
Łatwe powiadomienia – wbudowany brzęczyk
Zgodność z normą ENERGY STAR®
Niewielkie wymiary
Tryb drukowania, uśpienia i czuwania

CT-E651 zaprojektowano tak, aby spełniała wszystkie potrzeby w zakresie interfejsów. 
USB 2.0 to standard, z LAN, szeregowym, WiFi i Bluetooth opcjonalnie zgodnie z 

wymaganiami użytkownika.

W ciągu całego okresu eksploatacji 
automatyczny nóż wykona 2 miliony cięć, a 
maszyna wydrukuje 20 milionów linii.

Specyfikacje
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Model CT-E651

Technologia drukowania Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość 203 dpi
Prędkość druku (maksymalna) 300 mm/s
Szerokość wydruku 
(maksymalna) 72 mm

Szerokość nośnika (od min. do 
maks.) 59 - 80 mm (+/- 0,5 mm)

Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar 
rdzenia Średnica zewnętrzna 83 mm

Grubość mediów (od min. do 
maks.) 53 do 85 µm

Czujnik nośnika Koniec papieru
Główny interfejs Pełna prędkość USB 2.0

Opcjonalne interfejsy
Bluetooth kompatybilny z Apple™ MFi, Bezprzewodowy LAN premium, Szeregowy 
(zgodność z RS-232C), Kompaktowy bezprzewodowy LAN, Ethernet, Ethernet + host 
USB

Zasilacz 100 – 240 V, 50-60 Hz, zewnętrzne źródło zasilania (w zestawie) lub 24 V DC
Niezawodność 200 milionów impulsów lub 150 km, 2 miliony cięć
Panel sterowania 2 przyciski, 5 diody LED
Emulacje (języki) ESC/POS™
Sterowniki i oprogramowanie Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform
Flash (pamięć nieulotna) 8MB
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i 
waga 125 x 170 x 108 mm. 1,26 kg

Obcinak Typ gilotynowy, pełny i częściowy
Gwarancja 2 lata, wliczając głowicę i obcinak
EMC i normy bezpieczeństwa CE, TUV, UL, C-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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