
THERMISCHE PRINTER

Merk:  Safescan
Model:  TP-230
Kleur:  Zwart
Artikel: 134-0535
EAN: 8717496335142

THERMISCHE PRINTER
TP-230

DIRECT GEDETAILLEERDE RAPPORTAGES OVER UW CONTANTE TRANSACTIES

Druk uw telresultaten onmiddellijk af met de 
Safescan 6185

Druk uw telresultaten onmiddellijk af met de 
Safescan 2665-S en 2685-S

Standaard papierbreedte van 58 mm en simpel 
bedieningspaneel

De robuuste en compacte bonprinter Safescan TP-230 is speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met de Safescan-geldtellers 1250, 6155, 6165, 

6185, 2465-S, 2665-S, 2685-S en 2985-SX. Met de TP-230 drukt u in een oogwenk een gedetailleerd rapport af met alle gegevens per coupure, plus het 

totaalbedrag. U kunt de bon opnemen in uw administratie of gebruiken als leidraad voor het invullen van het kasboek. De TP-230 houdt niet van 

treuzelen: het apparaat drukt alle resultaten binnen een minuut duidelijk leesbaar af op standaard thermisch printpapier. De innovatieve 

afdruktechnologie maakt de TP-230 bovendien licht, compact en vrijwel geruisloos. De TP-230 wordt geleverd inclusief een USB-kabel, een seriële 

kabel en een rol papier. U kunt gelijk aan de slag!

- Papierbreedte: 58 mm

- Afdruksnelheid: 60 mm/s

- Afdrukdensiteit: 384dots/regel - 8dots/mm

- Totaal telresultaat per valuta

- Totaal telling per denominatie op bon

- USB en RS-232 seriële poort
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GARANTIE
- 3 jaar   

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

-  Compatibel met  Safescan 1250, 6155, 6165, 6185, 2465-S, 2665-S, 2685-S, 2985-SX

- Interface USB en RS-232, 9-pins seriële connector

- Afdrukmethode  Thermische lijn dot afdrukken

- Papierbreedte  58 mm

- Maximale diameter papierrol 60 mm

- Print dichtheid  8 punten/mm, 203 dpi, 384 dot/lijn

- Print snelheid  60 mm/s

- Voeding  DC 7.5V / 2A

- Afmetingen product (lxbxh)  20.0 x 13.8 x 12.0 cm

- Gewicht product  375 gr

- Afmetingen retailverpakking (lxbxh)  22.0 x 18.0 x 10.5 cm

- Certificaten / goedkeuringen  CE, RoHS, REACH

IN DE VERPAKKING
- Safescan TP-230

- Thermisch papier (1 rol)

- USB printerkabel

- Seriele printer kabel voor Safescan 6155

- Seriele printer kabel voor Safescan biljettelmachines & 6165

- Seriele printer kabel voor Safescan 1250

- Handleiding (meertalig)


