PREDNOSTI CAB A-SERIJE TISKALNIKOV
I. Pokrov (Ohišje)
Odporna ABS plastika – v večini primerov močnejša od tankih kovinskih ohišij podobnih tiskalnikov.
Prosojno ohišje – za enostaven pregled nad porabo etiket in ribona z vrha in iz strani tiskalnika.
Enostavno odstranljivo ohišje; enostavno odpiranje tudi z manj prostora ob strani.
Manjša teža same naprave zaradi uporabe moderne plastike.
Enostavnejša reciklacija tiskalnika ob koncu njegova življenjske dobe.
Potrebnega je manj prostora zaradi zložljivega ohišja.
In nenazadnje – modernejši dizajn. Večini uporabnikov je enostavno všeč A-serija.
II. Prikazovalnik
Osvetljen grafični ekran s podporo za več kot 25 jezikov (SLOVENSKI JEZIK).
Razumljive ikone na ekranu so v pomoč ob izbiri kakšnega drugega jezika; potrebno je samo slediti ikonam.
III. Upravljalne tipke
Zelo enostavne za uporabo – v logični povezavi z meniji na ekranu. Tudi začetnikom omogočajo takojšnjo
uporabo.
Osvetljene so samo možnosti, ki so v danem trenutku na voljo za izbiro.
Možnosti nastavitev so prikazane samo ko do njih pridemo. To omogoča večjo preglednost in manj zmede.
IV. Priključki:
Standardni Ethernet priključek
Standardni dvosmerni (IEEE1284) paralelni priključek.
Standardni RS-232 (s hitrostjo do 230.000bitov) standardni 9-pinski priključek
Vgrajen je USB vhod za priklop dodatne opreme kot je tipkovnica, čitalec črtnih kod...
Možni dodatni priključki: Twinax, Coax, Rs-422, RS-485, USB Client
V. Elektronika:
»Sleep mode« varčni način za manjšo porabo energije.
Samodejno zaznavanje napajanja – ni potreben ventilator, kar je odlično za uporabo v okoljih kjer je veliko
prahu.
VI. Pomnilniške kartice:
Pomnilniške kartice so danes na voljo kjerkoli in to poceni. Medtem ko PCMCIA kartice niso več aktualne.
Pomnilniške kartice so na voljo tudi z večjo kapaciteto pomnilnika (za PCMCIA kartice to ne velja!).
Vsebina kartic se lahko spreminja ali nadgrajuje tudi preko mrežne povezave.

VII. Mehanika:
Majhen »FOOTPRINT« - tloris – prihrani prostor.

Hitro in enostavno čiščenje in nastavitev fotocelice. Njeno samodejno zaznavanje – ni potrebno dodatno
nastavljanje.
Podajalnik materiala omogoča enostavno menjavo (uporabniku vzame 1-2 minuti).
Vsi vijaki so enaki in enake velikosti, za kar zadostuje samo en izvijač, ki je že priložen.
Nadgradnja tiska z 200 na 300dpi brez kakršnega koli nastavljanja! Potrebna je samo menjava tiskalne
glave (z enim vijakom)!
Na voljo posebna »P« verzija tiskalnika za potrebe zahtevnejše uporabe.
VIII. Ostale možnosti:
Samostojni način delovanja za tisk etiket s pomnilniške kartice z uporabo upravljalnih tipk ali priklopljene
običajne USB tipkovnice.
Ali pa se na napravo priključi USB čitalec za izbiro/priklic etiket ali izbiro spremenljivk z branjem črtnih kod.
Tiskalnik lahko samodejno začne s tiskom etiket v primeru, da je vklopljen. (Privzete etikete)
BASIC COMPILER za še širšo uporabnost funkcij tiskalnika.
Zmogljiv rezalnik za razenje natisnjenih etiket – pritrditev z samo enim gumbom.
Zunanji navijalec materiala ali DEMAND fotocelica z napajanjem preko tiskalnika (»plug&play« način). Z
enim vijakom!
Zunanji DEMAND gumb – za preklic in DAMAND MODE po potrebi.
Cab-ov podatkovni strežnik: izbira etiket s pomnilniške kartice in dostop preko namenskega ethernet
vmesnika do vaše SQL baze podatkov – resnično edinstvena funkcija.
2-letna garancija – 1 leto za tiskalno glavo ali za 50km etiket.

IX. Cene:
»Admintool« orodje za upravljanje več tiskalnikov priklopljenih v mrežo – brezplačno.
Cab-ov upravljalnik kartic; za upravljanje in urejanje podatkov na pomnilniški kartici – brezplačno.
Posodobitve programske opreme; aktualna programska oprema se lahko pridobi z naše spletne strani –
brezplačno.
Cene rezervnih delov so precej cenejše kot pri konkurenci. Primerjajte!
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