PREDSTAVITEV

Novi tiskalniki MicroPOS
..Termalni tiskalnik WTP-100 je na voljo v črni ali bež barvi, zaradi njegove
hitrosti pa lahko nanj tiskamo tudi nagradne kupone, bone, potrdila in
reklamna sporočila na blagajniške račune, ker takšni izpisi ne zavirajo
normalnega poslovanja blagajne..
Pri podjetju Mikroing Trade so razširili ponudbo POS tiskalnikov z dvema novima
modeloma blagovne znamke MicroPOS, in
sicer WTP-100 in ADP-400.

MicroPOS WTP-100

MicroPOS WTP-100 je termalni tiskalnik, ki
ga odlikuje enostavno upravljanje ter kvaliteten in hiter izpis. Za tiskanje uporablja
neposreden termalni izpis, hitrost izpisa
pa znaša 15 cm v sekundi, ob ločljivosti
180*180 dpi ter širini papirja 7,2
cm. K lepemu
izpisu pripomore majhna
velikost točke
(0,14*0,14 mm),
ki tako v celotni
širini vrstice (552
točk) omogoča tiskanje
znakov v do 42 stolpcev
(font A - 12*24 točk) ali v 56 stolpcev (font
B 9*24 točk). Termalni tiskalnik MicroPOS
WTP-100 za tiskanje uporablja navadni termalni papir širine 8 cm, premer rolice papirja pa lahko znaša maksimalno 8,3 cm.
Življenjska doba termalne glave zadostuje
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za približno 100 kilometrov natisnjenega
papirja ali približno 60 milijonov natisnjenih
linij. Tiskalnik zna natisniti 95 alfanumeričnih znakov, 10 mednarodnih znakov ter grafiko v velikosti 128*7 točk. Avtomatski rezalec (giljotina) omogoča popolni ali delni rez,
njegova življenjska doba pa znaša približno
milijon rezov. WTP-100 standardno podpira
tako serijski kot paralelni vmesnik, možen
je priklop tudi preko USB vodila. Mere naprave so skromne (15,2*19,4*14,8 cm),
teža z avtomatskim rezalcem pa znaša 1,6
kg. Termalni tiskalnik WTP-100 je na voljo v
črni ali bež barvi, zaradi njegove hitrosti pa
lahko nanj tiskamo tudi nagradne kupone,
bone, potrdila in reklamna sporočila na blagajniške račune, ker takšni izpisi ne zavirajo
normalnega poslovanja blagajne.

MicroPOS ADP-400

Kot zadnjega si bomo ogledali matrični POS
tiskalnik MicroPOS ADP-400. Tudi ta tiskalnik je zelo enostavno upravljati, prav tako sta
njegova hitrost in kvaliteta na visokem nivoju. Za tiskanje uporablja 9-iglični dvosmerni
matrični izpis in tiska v ločljivosti 160 dpi.
Tiskamo lahko v 42, 40 ali 33 stolpcev z do
400 točkami v liniji. Velikost fonta je omeje-

na na 7*9 in 9*9 točk, hitrost izpisa pa znaša 3,2 linije v sekundi. MicroPOS ADP-400
uporablja Epsonov združljiv trak
ERC-23 ali ERC-38, za papir pa lahko tako kot pri
predhodniku uporabimo standardne
rolice papirja s
širino 7,6 cm.
Tiskalnik ima
16 kB vgrajenega pomnilnika, komunikacija
pa poteka preko paralelnega
ali serijskega priključka. Vzdržljivost glave
znaša impresivnih 150 milijonov linij, tiskalnik brez rezalca pa tehta borih 1,26 kg ob
dimenzijah 16*28*14 cm. Tudi ta tiskalnik je
na voljo v črni in bež barvi.
Vsi tiskalniki MicroPOS imajo vgrajene tudi
šumnike (CP 437 in CP 852).
Oba MicroPOS-ova tiskalnika, ki smo ju
tokrat opisali, lahko kupimo pri podjetju
Mikroing Trade iz Ljubljane, podrobnejši podatki pa so na voljo na njihovi domači strani
www.mikroing.si.
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