
 

 

 

 

 PR90 Plusتراکنشی پسبوک  چاپگر

جدید به منظور ارائه نهایت عملکرد در گروه خود همراه با بهترین ارگونومی برای جایگیری روی شلوغ  PR90 Plus چاپگر

سریع و ایمن تراکنش ها واجب است،  چاپتحویل داران شعب بانکی یا هر صنعت دیگری که در آن کار ترین میز های 

 طراحی شده است.

 

 ويژه خصوصيات

 ثانیه  هر در کاراکتر 486تا  چاپ سرعت(In 12 cpi mode) 

 بهتر فضا مدیریت جهت جدید طراحى 

 کامل و واضح صورت هابه پیغام نمایش جهت خطی کاراکتری دو 20 نمایش صفحه داراى 

 دفترچه و برگ تك صورت به کاغذ هاى فرم انواع از پیشتیبانى 

 چندین رابط با نصب آسان  اتصال بهبودیافته با  

 آسان کاربرى 

 24 هد-پرینت داراى-wire چاپ کیفیت باالبردن جهت 

 میلیون کاراکتر( 666میلیون نقطه ای/سوزنی ) 466 هد-پرینت عمر طول 

 از بهبود یافته پشتیبانى  MICR 

  های مسافرتی، ادارات دولتی، بهداشت و درمان، شرکت های بیمه و حمل و مناسب برای بانك ها، دفاتر پستی، آژانس

 نقل

 

 عملکرد آسان

 زمان  کوتاهترین در دهى پاسخ منظور به مناسب بسیار قابلیت و سرعت با  PR90 plusمدل  تحویلدارى چاپگر جدید طرح

 با خود، طراحى نوع به توجه با چاپگر نوع این. باشد مى غیربانکى و بانکى هاى واحد مشتریان انبوه نیازهاى کلیه به ممکن

 .باشد مى ایران بازار در موجود تراکنشی چاپگر سریعترین ثانیه، در کاراکتر 486 سرعت



 ساختکيفيت برتر 

 با چاپگرو بیشترین سطح خدمات را ارائه می دهد. تمام اجزای این  طبق آخرین تکنولوژی ساخته شده PR90 Plus چاپگر

با سطح دوباره طراحی شده کامال صاف و ارتفاع کمتر، موجب جایگیری  چاپگردرب رویی  باالترین استاندارد ساخته شده اند.

از جنس تنگستن کربید،  یطراحی منحصر به فرد هد، متشکل از سوزن هایبهتر در کانتر های کمجا و کوچك می شود. 

کیفیت باال، دقت و طول عمر بیشتر را موجب می شود. مکانیسم دقیق به کار رفته در دستگاه، باعث تضمین کیفیت چاپ و 

 پذیرش انواع کاغذ با ساختار های گوناگون می شود.

 قابليت های باال

کاراکتر در  26خطه با  LCD 2گاه مجهز به یك انجام گرفته است. این دستبا هدف کاربری آسان  PR90Plus چاپگرطراحی 

راحت بودن استفاده از چاپگر هر خط بوده و در گروه خود منحصر به فرد است. رابط کاربری آسان و تعداد کافی دکمه موجب 

 منطور تعویض ریبون و نگهداری را مقدور ساخته است. اجزای آن به به آسانطراحی خاص دستگاه، دسترسی  شده است.

کامال متمایز است. این دستگاه با فضای در نظر گرفته شده ی اضافه برای اتصاالت همزمان در  PR90 Plusاز نظر اتصاالت، 

 ، تمام نیاز های محیطی شما را برآورده می کند.LAN، و USBصورت نیاز، پورت سریال دوتایی، 

 ويژگی های فنی

 پین 26 داراى سوزنى چاپ تکنولوژی

 چاپ سرعت

 

DRAFT DP NLQ LQ 
10cpi 570 cps 414 cps 207 cps 140 cps 
12cpi 684 cps 497 cps 248 cps 168 cps 

 کاراکترى هاى مجموعه

 

ISO 8859/1-9, ISO 8859/15, Olivetti code tables 
(7bit & 8bit), Code Pages 210, 220, 
437, 850-858, 860-866, 1250-1257,Epson Ext. 
Char Set in 13 national versions, IBM 864, PC 
4352 (Arabic) 

 کاراکتر ويژگى

 

Bold, underline, overline, sub/superscript, 
double width, double height, 
double width and height, horizontal and vertical 
expansion, italic 

 پشتيبانى قابل فونتهاى

 

Arabic, Roman, Sans Serif, Italic, OCR-A, OCR-B, 
Chinese and other national 
character sets 

 ,Interleaved 2/5, Industrial 2/5, EAN-8, EAN-12 بارکد پشتيبانى قابل استانداردهاى
Code 39, 128, Codabar, UPC/A, UPC/E 

 چاپ مشخصات

 

 :فاصله بین حروف
5, 10, 12, 12.9, 15, 16.6, 17.1, 18, 20, 30 cpi 

  خطوط:فاصله 

6, 8, lpi, n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 per inch  
 characters @ 10 cpi 94 عرض چاپ:

 360x360 dpi (HxV) چاپ وضوح



 کاغذ مشخصات

 

  جلو از دفترچه و برگ تك : کاغذ ورودى

 و کاغذ لبه خودکار تشخیص سند، خودکار تنظیم : تشخیص

 ضخامت برحسب سند روی بر فشار خودکار تنظیم

 با میلیمتر 2 حداکثر ضخامت : ورودى دفترچه مشخصات

 میلیمتر 241 تا 110 عرض

 متر بر گرم 240 تا 30 وزن : برگ تك سندهاى مشخصات

 میلیمتر 245 تا 80 عرض با مربع

 برگ 7 :همزمان چاپ تعداد

 سازگارى

 

IBM® Proprinter II / X24; IBM® 9068; 
Epson® LQ 1600K; Olivetti PR2E/PR40+; OKI 
5530SC 

 ارتباطی پورتهای

 
 

 Serial RS-232 : استاندارد حالت

 اختیارى: افزایش قابل پورتهاى
Parallel IEEE 1284 / Parallel + USB 2.0 / 2nd Serial 
RS-232 / USB 2.0 / 2nd Serial RS-232 + USB 2.0 / 
LAN 

 مغناطیسى نوار ریدر/رایتر اختياری دستگاه های

 MICR  کدهاىریدر 

 اسکنر

 کیلوبایت 46 بافر

 مگابایت 64 داخلی حافظه

 شناسايى هاى قابليت

 

Selftest, hexdump, remote diagnostics via 
interface, Unique ID-number 

 MTBF: 10,000 hours @25% duty cycle اطمينان قابليت

 مصرفى مواد

 

 حرف میلیون 7 چاپ عمر با مشکى ریبون

 حرف میلیون 10 چاپ عمر با مشکى ریبون

 میلیون کاراکتر( 666میلیون نقطه/سوزن ) 466< هد عمر

 فيزيکى مشخصات

 

 X 296 X 398   210:  ابعاد

 کیلوگرم 9: وزن

 عملياتى محيط

 

Temperature: 50 to 350 C 
Relative humidity: 15-85% 
Acoustics: <54 dBA 
Voltage: 110V +/- 10% and 240V +/- 10% 
Frequency: 50 - 60 Hz 
Power consumption: 170W, 11W Standby 
Regulatory VDE/GS, UL, CE, CCC, FCC-B 

 یك سال استاندارد ضمانت

 


