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3 Logic в действие

Microinvest

3 Logic е водеща марка за периферни компоненти и устройства. Продуктите от тази серия дават перфектно съотношение между цена и качество, без
компромис в надеждността и производителността на системата. 3 Logic гарантира
максимална сигурност на програмните
продукти и удовлетвореност на клиентите.

3 Logic RPP02
Мобилен принтер

Преносим мобилен принтер 3 Logic RPP02

С ергономичния си дизайн и компактни размери 3 Logic RPP02 успява да
оправдае потребителските очаквания за
надеждност и издръжливост при натоварвания. Този мобилен принтер е изключително подходящ за търговци, занимаващи се с разносна търговия, доставки и
обслужване на клиенти на място. Лесната
му връзка с търговски софтуерни приложения и достъпната му цена, го правят
предпочитан избор за всеки клиент.
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Информация и характеристики
Технически характеристики
Благодарим Ви, че избрахте нашия високотехнологичен принтер от последно поколение.
Настоящият продукт е създаден на основата на съвременни технологии и отговаря на професионалните изисквания на модерните POS системи.
Ергономичния дизайн и заложените функционалности позволяват на принтера 3 Logic RPP02 да отговори на всички изисквания за лесна и бърза интеграция, както в съществуващи, така и в нови решения
за разносна търговия.
Характеристики:










1500 mAh батерия
Безшумна работа
Директен термичен печат
Висока скорост на печат
Различни интерфейси

Модел

3 Logic RPP02

Печат

Термичен

Ширина на хартията

56mm

～ 50℃
Влaжност: 20% ～ 85%
Околна среда

Температура за съхранение: -20℃ ～ 70℃

Дебелина на хартията

60 ～ 80μm

Влажност: 5% ～ 95%

Ширина на печат

48 mm

Резолюция

8 dot/mm (230 dpi)

Точки на линия

384 dots

Скорост на печат

50-80 mm/s

Съдържание

Поддържа всички езици

Размери

102*108*50mm

Тегло

340g

Зареждане

Лесно зареждане
Лесен за настройка

Работна температура: -10℃

Модерен дизайн

Диаметър на ролката

Сензор за хартия LED индикатор
Команди за печат
Захранване
Сензор на
батерията

ESC/POS

1500 mAh Li-ion батерия

LED и звуков индикатор

Microinvest

≤30.5mm

Възможност за:
Интерфейс

Изключително лесно

IR (RAW_IR), VIR, IrDA ( IrCOMM)
RS232 port, Bluetooth

1618 София,
кв. Павлово,
бул. Цар Борис III 215
Геопланпроект, ет. 12
Тел: 0700 44 700
Факс: 02 9555515
Email: office@microinvest.net

