
Zadbaj o niepowtarzalność
Stylowe i niezawodne drukarki POS

Aplikacje
Branża medyczna
Branża hotelarska
Kuchnia
Branża farmaceutyczna
Handel detaliczny

Stylowa i niezawodna drukarka POS

Łatwość użycia
Dzięki solidnej, a jednocześnie przyjaznej dla 
użytkownika konstrukcji, CT-S251 ma szybki i 
wydajny załadunek papieru, zapobiegający 
zacięciom papieru.

Elegancja
CT-S251 jest idealnym rozwiązaniem dla 
wysokiej klasy restauracji i butików, których 
wnętrze wymaga najwyższej klasy drukarki 
POS o atrakcyjnym wyglądzie. Wybierz 
pomiędzy wersją białą lub czarną.

Szybkość
Dzięki unikalnej i stylowej konstrukcji, 2-
calowa drukarka CT-S251 POS idealnie nadaje 
się do systemów zarządzania paragonami i 
kolejkami. Dzięki wiodącej w swojej klasie 
prędkości druku 300 mm/s, wyjściu z przodu i 
kompaktowym rozmiarom, drukarka CT-S251 
łączy w sobie wydajność i precyzję.
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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
Kompaktowe wymiary – wbudowane źródło 
zasilania zapewnia porządek na stanowisku pracy
Przenośna drukarka POS
Łatwe powiadomienia – wbudowany brzęczyk
Zgodność z normą ENERGY STAR®
Niewielkie wymiary
Long Life Print (LLP)
Opakowanie zdatne do recyklingu
Tryb drukowania, uśpienia i czuwania
Serwis bez użycia narzędzi

Zasadnicze znaczenie w łączności ma możliwość stosowania interfejsów USB, 
szeregowego, MFi Bluetooth®, Ethernet i WiFi.

Dogodne połączenie

Specyfikacje

Model CT-S251

Technologia drukowania Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość 203 dpi
Prędkość druku (maksymalna) 300 mm/s, skala szarości maks. 130 mm/s
Szerokość wydruku (maksymalna) 54 mm
Szerokość nośnika (od min. do maks.) 57,5 mm (±0,5 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia Średnica zewnętrzna 83 mm
Grubość mediów (od min. do maks.) 53 do 85 µm
Główny interfejs Podwójny interfejs USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN)
Zasilacz 100–240 V, 50/60 Hz
Emulacje (języki) ESC/POS™
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga 108x165x108 mm +5mm front, 1,2 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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