
Epson PLQ-22 CS w/o USB HUB
ADATLAP

Ezt a többfunkciós készüléket speciálisan arra alakították ki, hogy 
megkönnyítse a tranzakciókat forgalmas bankokban és 
közintézményekben.

A PLQ-22 mátrixnyomtató meggyorsítja és leegyszerűsíti a pénzügyi dokumentumok 
feldolgozását, csökkentve ezzel az ügyfelek sorbanállását forgalmas időszakokban.

A gyors nyomtatásra képes, 24-tűs és 94-oszlopos mátrixnyomtatóval lecsökken a 
nyomtatásra fordított idő, így felgyorsul a tranzakciók sebessége is - amit az ügyfelek 
és az ügyintézők is értékelni fognak. A PLQ-22 nem csak a termelékenységet fokozza, 
hanem akár 600 dpi felbontású, kitűnő minőségű szkennelést is biztosít.

Rendelkezik személyi igazolvány számára foglalattal, választható beépített USB 
csatlakozó, a festékszalaggal pedig 10 millió karaktert nyomtathat, biztosítva ezzel a 
hosszú élettartamot, megbízhatóságot és alacsony üzemeltetési költséget és a 
megbízhatóságot. Az opcionális MICR/MSRW fej segítségével ez a tökéletes nyomtató 
a banki űrlapok és pénzügyi dokumentumok kezelésére.

Gyors és termelékeny

Csökkentse az ügyfelek sorbanállással és az ügyintézők papírmunka feldolgozásával 
töltött idejét. A tranzakciókat a nagysebességű szkennerrel, és a nyomtatófej 
megnövelt tranzakciós sebességének köszönhetően gyorsan le lehet bonyolítani. A 10 
millió karakter kapacitású festékszalag minimalizálja a fenntartás költségeit.

Színes szkennelés

A gyors és nagy felbontású színes duplex szkenner segítségével a banki és irodai 
dolgozók beszkennelhetik és elektronikusan dolgozhatják fel a pénzügyi 
dokumentumokat és űrlapokat, akár csekkeket és számlakönyveket is. Személyi 
igazolványok is szkennelhetők az erre kialakított foglalat segítségével, így elkerülhető 
az igazolványok ferde szkennelése. Lehetőség van infravörös szkennelésre is, amivel 
a dokumentumokról eltávolíthatók a nem kívánt háttérszínek és grafikák.

Választható extrák 

Hozza ki a legtöbbet mátrixnyomtatójából olyan kiegészítő funkciókkal mint az 
MICR/MSRW fej, vagy a kapcsolódást megkönnyítő a 3 portos beépített USB 
csatlakozó.

LÉNYEGES JELLEMZŐK



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Tűk száma 24 tű
Oszlopok száma 94 oszlopok
Nyomtatási mód Mechanikus pontmátrix
Tűk 24 tűs

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség HighSpeed-Draft: 10 cpi: 480 karakter/s, Draft: 10 cpi: 360 karakter/s, LQ: 10 cpi: 120 karakter/s
Átütés 6 és egy eredeti
Nyomtatási felbontás 360 x 360 dpi

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók B típusú USB 2.0, Kétirányú párhuzamos, RS-232

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírbehúzás Külön lapok elöl, Papírkiadás elöl
Papírformátumok Ívpapír (egy- és többrétegű)

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 64 Watt
Energy Star Nem
Termék méretei 384 x 280 x 203 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 8,2 kg
Kompatibilis operációs rendszerWindows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64
Meghibásodások közti átlagos 
idő (MTBF)

10.000 Óra

Nyomtatófej élettartama 400 Millió leütés/Szál
Hangnyomás Működés közben: 54 dB (A)
Memória 128 kB Mellékelve
Szalag kiadósság 5000000 Jelek Fekete LQ, 10000000 Jelek Fekete Draft

TOVÁBBI FUNKCIÓK
Emulációk ESC/P2, IBM PPDS, PR2

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CB01001

Vonalkód 8715946460420

Méretek egyedi csomagolás 620 x 575 x 810 mm

Doboz súlya 29,8 kg

Származási ország Indonézia

Palettaméret 32 db

Epson PLQ-22 CS w/o USB HUB

A DOBOZ TARTALMA

Használati utasítás (CD)
Tápkábel
Színsáv
Beállítási utasítás
Garancia dokumentum

FOGYÓANYAGOK

Szalagkazetta, fekete hármas csomag S015339 
(C13S015339)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

PLQ-20 Space Saving Kit
C12C802202

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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