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HiQ-EOS-1 Printer uden PC!

 

Thermal Transfer label printer
 

Kendetegn  •  Printer direkte fra USB stik og tastatur  •  Kan også tilsluttes PC  •  Stort Touch display 

Leder du efter en fleksibel labelprinter til opmærkning 
af tekstiler, som arbejdstøj, personale beklædning, 
beboertøj på plejehjem og lignende? Prøv at se på 
EOS-1 printeren der tilbyder fuld fleksibilitet og kan 
placeres hvor der er brug for den.

EOS-1 kan sættes op med følgende konfigurationer:

Printning uden PC

Den helt store fordel ved EOS-1 er, at den ikke 
behøver at blive tilsluttet en PC, med et USB stik og et 
tastatur, er den klar til printning ved tilslutning af 
strøm. Printeren leveres med et USB stik med forud 
definerede layouts og med tilslutning af et tastatur er 
den klar til brug.

Ingen PC…   ingen software…  intet besvær…

I kombination med en varmesvejser som HS-21 eller 
HS-4, kan man hurtigt komme i gang med en 
økonomisk optimal løsning.

Tilslutning til PC eller netværk

EOS-1 leveres som standard med USB 2,0 og Ethernet 
10/100 interface for tilslutning af printer gennem PC 
eller netværk.

Med vores label programmer 'Make your Mark' eller 
'Bartender' printes en hvilken som helst ønsket label.

Tapes

EOS-1 kan printe på flere forskellige typer 
tape, alt efter opgaven der skal løses, 
vælg mellem:

Mediron tape

Mediron tape er udviklet til mærkning af 
privat tøj, primært til bo-steder og 
ældrecentre. Den udstansede tape leveres 
i flere størrelser, og påvarmes med 
varmesvejser maskine.

HiQ- og Hytex tape

Til opmærkning af arbejdstøj tilbyder 
udstanset tape, Hytex eller HiQ tape. 
Hytex er HiQ tape materiale, men med 
den ekstra fordel at den er selvklæbende 
og kan derfor let placeres i tøjet inden 
varmesvejse processen.

Disse labels vil holde til tøjets levetid og 
tåler industrivask. Tapen kan leveres i 
forskellige størrelser.

Et kolli indeholder 2 ruller tape af 50 
meter og 1 farvebånd på 104 meter.

Specifikationer: Alle tekniske detaljer kan se og downloades fra Thermopatch´s hjemmeside på www.thermopatch.com
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