
Stolní tiskárny čárových kódů
Série kompaktních tiskáren

(vnitřní Ethernet)

(vnitřní Ethernet)



Funkce

Kompaktní velikost a kapacita pásky 300m
Jednoduché vkládání médií a pásek

Vícenásobné komunikační rozhraní

Několik druhů systémy senzorů na kontrolu papíru
pro rozdílné aplikace

Páska může mít OUT nebo IN návin

Rychlost tisku až do 4 ips a rozšířitelná paměť 
pro další fonty, grafiku a uložení formulářů

Modulový design a jednoduché uživatelské 
rozhraní
Čtyři režimy pro automatickou kalibraci
Snížení hluku při tisku
Podpora 1D/GS1 Data bar, 2D/Composite Code 
a QR kódy, možnost stáhnout windows true 
type fontu 

K tiskárnám série CP nabízíme jako možný doplněk řezačku

Kompaktní velikost tiskárny s návinem pásky až 300metrů
Jednoduché vkládání médií a pásky

Použití
Oděvní štítky
Maloobchodní značky
Značení polic
Sledování pacientů
Inventarizace
Poštovní zásilky
Odesílání & příjem balíků
Popisování dokumentů
Papírnictví
Označování součástek



Popis produktu Kompaktní velikost tiskáren CP-2140 nešetří jen prostor, ale při vyšších nárocích na tisk 
umožňuje instalovat až 300m dlouhou pásku. Vkládání pásky a médií je velmi jednoduché
a u pásky můžete použít vnitřní IN nebo vnější OUT návin. Systém senzorů médií poskytuje
vetší flexibilitu pro různorodá média a aplikace. Pro přesnější tisk spouští spínač otevření 
tiskové hlavy automatickou kalibraci. Vícenásobné komunikační rozhraní obsahuje paralelní 
(CP-2140), RS-232, USB a volitelný Ethernet (CP-2140E).

CP-2140 tiskne v rozlišení 203dpi při rychlosti 4ips. Standardně má 4MB Flash a 8MB SDRAM 
paměti. Modulární design tiskárny dovoluje jednodušší údržbu a minimalizuje hluk při tisku. 
Podporuje 1D/GS1 Data bar, 2D/Composite kódy, QR kódy a Windows True Type fonty. Při 
připojení klávesnice Argokee a skeneru jde použít tiskárnu CP-2140 samostatně.

CP-2140 poskytuje výhodu tiskárny malého rozměru, funkcionalitu velkých tiskáren a 
konkurenceschopnou cenu. Je to ideální tiskárna pro aplikace jako je oděvní štítky, vlastní 
značení, poštovní služby, maloobchod, odesílání & příjem balíků, inventarizaci a sledování 
pacientů. Nové tiskárny CP-2140 a CP-2140E udržují Argox ve vedoucí pozici v inovacích, 
cenách a výkonu.   

Kompaktní stolní tiskárna CP-3140L nabízí pro kvalitnější tisk rozlišení 300dpi a větší paměť.
Vysoké rozlišení tisku je perfektní pro tvorbu textu a grafiky v aplikacích jako jsou oděvní štítky,
fotky na nemocniční I.D. náramky a štítky pro malé typy zboží v maloobchodu jako jsou šperky.

CP-3140L pojme až 300m dlouhou pásku při velkých požadavcích na tisk a při menší 
frekvenci měnění pásky. Vkládání médií a pásky je rychlé a jednoduché. Systém senzorů papíru 
podporuje různorodá média a vnitřní IN nebo věnjší OUT návin pásky. Přesnější tisk zaručují 
i čtyři režimy automatické kalibrace. Tiskárna poskytuje vícenásobné komunikační rozhraní
včetně obsahuje paralelního (CP-3140L), RS-232, USB a volitelného Ethernetu (CP-3140LE).

CP-3140L tiskne rychlostí 4ips a na média délky až 50 palců (1,27metru). Standardní paměť má 
8MB Flash a 8MB SDRAM. Modulární design tiskárny velmi zjednodušuje údržbu. Podporuje 
1D/GS1 Data bar, 2D/Composite kódy, QR kódy a Windows True Type fonty lze stáhnout. 
CP-3140L nabízí vysokou kvalitu tisku pro aplikace, které vyžadují lepší kvalitu textu a grafiky.
Nové tiskárny CP-3140L a CP-3140LE nezabírají prostor, jsou flexibilní a poskytují vynikající 
výkon při tisku. 

> Samostatný režim s klávesnicí
   Argokee

> Media Shaft Design pro
   stabilizaci papíru

> Pohyblivý reflexní
   senzor

> Středový fixní 
   transmisivní senzor

> Externí držák médií pro papírové role 8,5” OD



CP-2140Z, CP-3140ZL, CP-3140ZLE: PPLZ

CP-2140Z/ CP-3140ZL/ CP-3140ZLE

Specifikace
Metoda tisku

Rozlišení tisku

Rychlost tisku

Délka tisku

Šířka tisku

Paměť

Senzory

CPU

Provozní rozhraní

Komunikační rozhraní

Fonty

1D čárové kódy

2D čárové kódy

Použitá gra�ka

Emulace

Software - úprava štítků
Software - utility
Typ média

Média

Páska

Rozměry

Váha

Zdroj energie

Provozní prostředí

Volitelné rozšíření

Certi�kace

Gilotinová řezačka, rotační řezačka, zakládač, RTC karty

Provozní teplota: 40°F~100°F (4°C~38°C), 10% ~ 90%, bez kondenzace
Skladovací teplota: -4°F ~ 122°F (-20°C~50°C)

Univerzální spínací zdroj střídavého napětí:
100~240V, 1,8A, 50~60Hz
Výstup: 24V; 2,4A

Univerzální spínací zdroj střídavého napětí:
100~240V, 1,5A, 50~60Hz
Výstup: 24V; 2,91A

2,1kg

Š 273mm x V 225mm x D 186mm

Rolička pásky - max OD: 2,6” (67mm)
Délka pásky: max 300m
Velikost dutinky - ID: 1” (25,4mm)
Šířka pásky: 1”~4”, Wax, Wax/Resin, Resin (páska může mít IN nebo OUT návin)

Max šířka: 4,3” (110mm) Min šířka: 1” (25,4mm)
Tloušťka: 0,0025”~0,01” (0,0635~0,254mm)
Max kapacita roličky (OD): 5” (127mm) / Dutinka: 1” (25,4mm) (volitelné)
Max kapacita roličky (OD): 4,5” (114,3mm) / Dutinka: 0,5” (12,7mm) (volitelné)
Max kapacita roličky (OD): 4,7” (120mm) / Dutinka: 1,5” (38,1mm) (volitelné)

Podávací, vysekávací, kontinuální, sklopné, etikety a vstupenky na obyčejný nebo termopapír.

Printer Utility, Font Utility

Windows Driwer (Windows XP/Vista/7/8), BarTender® od Seagull Scienti�c

Vnitřní podpora standardní sady znaků
5 alfa-numerických fontů od 0,049”H ~ 0,23”H (1,25mm~6,0mm)
Vnitřní fonty jsou rozšířitelné až na 24x24
4 rozměry 0° ~ 270° rotace
Soft fonty je možno stáhnout.

CP-2140, CP-3140L: paralelní, USB, RS-232  (přenosová rychlost: 2400~115200 bps)
CP-2140E, CP-3140LE: Ethernet, USB, RS-232  (přenosová rychlost: 2400~115200 bps)

2x LED indikátor (napájení/zapnutí), 1x tlačítko

Re�exní senzor na mezeru v médiu & černou značku (pohyblivý) & 1x transmisivní senzor (�xní, centrovaný)
senzor otevření tiskové hlavy a konce pásky

32 bitový RISC mikroprocesor

8MB DRAM (5MB k dispozici uživateli)
4MB Flash ROM (2MB k dispozici uživateli)

8MB DRAM (5MB k dispozici uživateli)
8MB Flash ROM (6MB k dispozici uživateli)

Max 4,1” (104mm)

203 dpi (8 bodů/mm)

2~4ips (50,8~101,6mm/s)

Max 100” (2540mm) / Min 0,2” (5mm)

300 dpi (12 bodů/mm)

1~až do 4ips (25,4~101,6mm/s)

Max 50” (1270mm) / Min 0,2” (5mm)

Přímý termální / termotransferový

* Tento souhrn je určen pouze pro informační účely. Společnost Argox tímto souhrnem neposkytuje žádné záruky nebo vyjádření. Výše uvedené speci�kace se mohou bez předchozího upozornění změnit. Všechny ochranné známky
   jsou majetkem příslušných vlastníků. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce.

Sídlo �rmy: K Juliáně 150, 164 00 Praha 6 - Přední Kopanina, CZ
Provozovna: Čestlice, Na Spojce 116, pošta 251 70 Dobřejovice, CZ
tel.: +420 272 681 051-3, fax: +420 272 681 034, sales@tfpuniv.com


