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TSP650-serien
Snabb kvittoskrivare med höga specifikationer för enklare
applikationer

� En högpresterande kvittoskrivare för
enklare applikationer som skriver ut
150mm per sekund kontinuerligt
med en häpnadsväckande
datahastighet

� En högkvalitativ utskriftskvalitet
(203 punkter per tum) med
streckkodskapacitet, inklusive 2D för
kvitton, kuponger, biljetter, etc.

� Lättanvänt AutoLogo™-verktyg för
marknadsföring/lagerhantering med
möjlighet att konfigurera/ladda ner
upp till 15 bilder eller kopior utan
behov av kostsamma
programändringar eller komplicerade
inställningsprocedurer

� Skrivaren innehåller följande tillbehör
vid leveransen:

� CD-skiva med ett stort antal
drivrutiner

� Fäste för väggmontering med
lodrät sats som möjliggör både
vågrätt och lodrätt montering av
sensor för papper slut

� Pappersguide för pappersbredd
58mm eller 80mm

� En lucka som döljer strömbrytaren
och förhindrar oavsiktlig avstängning

� Pappersrulle

� Tillval för TSP650:

� Ljudgivare för köksskrivare

� Strömförsörjning PS60

� USB- och billiga Ethernet-gränssnitt

� Stänkskydd

� Svart displaystativ med A5-grafik

Typiska tillämpningar

� Kassa

� Biljettförsäljning

� Hotell

� Bar och restaurang

TSP651 Version med avrivningskant

TSP654 Version med automatisk sax

Alla modeller finns tillgängliga i svart eller
vitt med serie- (RS232C) eller
parallellgränssnitt som standard.
(USB- och billiga Ethernet-alternativ är
tillgängliga för enkla uppgraderingar)

AutoLogo™ är en ”sidofunktion” för Stars POS-skrivare som körs tillsammans med
existerande kassamjukvaror och ger användare möjlighet att lägga in logotyper
eller information/grafik på ett kvitto utan att påverka den gamla programvaran.

Många butiker är villiga att ”leva” med sina existerande kvittoformat eftersom
fördelarna med att ändra logotyp eller använda kvittot för information om
kommande utförsäljningar och helgöppettider etc. uppvägs av kostnader och
krångel med stora programändringar vid ett stort systembyte. Med AutoLogo™
kan butikerna enkelt vinna dessa fördelar utan IT-krångel.

AutoLogo™ – ett värdefullt grafikprogram från Star
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TSP650-skrivaren, tekniska data

Star har återigen producerat en högpresterande
kvittoskrivare för enkla applikationer som passar utmärkt i
de flesta POS- och tjänstemiljöer. Denna skrivare, som
snabbt skriver ut högkvalitativa kvitton med de senaste
ledande komponenterna, introducerar en ny standard för
databehandling.

Det är bara Star som kan erbjuda ett så omfattande utbud
med fristående POS-skrivare, ett utbud som TSP650
ytterligare utökar till ett pris som passar din budget.

Utskriftsmetod Direkttermo

Utskriftshastighet Upp till 150mm/sek.

Upplösning 203 punkter per tum

Tvåfärgad utskrift Rött/svart, blått/svart (specialpapper krävs)

Antal kolumner 48 / 64

Teckenuppsättning ANK 95, 32 internationella 128-bits teckentabeller

Internationella teckentabeller Star Mode = 40 fasta plus en tom för anpassad teckentabell
ESC/POS™ = 10 fasta plus en tom för anpassad teckentabell

Streckkoder nio inbyggda versioner / PDF417 som alternativ

Radavstånd 3mm eller 4mm + programmerbart

Matningshastighet Upp till 150mm/sek.

Pappersspecifikationer:
Bredd 80mm standard / 58mm (med pappersguide)
Vikt 0,065 till 0,085mm
Rullens diameter 83mm
Enkel att ladda Öppna luckan, släpp ner papperet, stäng luckan, skriv ut
Papper slut Standard
Sensor för papper slut Vågrätt och lodrätt bruk
Maximal utskriftsbredd 80mm-papper = 72mm, 58mm-papper = 52mm
Övre marginal 13mm standard (3mm kan väljas via minnesbrytaren)

Automatisk sax (giljotin) Partiellt klipp (klipp i mitten)

Logotyplagring 2 MB Flash ROM med grafiskt hanteringsprogram

Flash ROM 16MB

Tillgängliga drivrutiner Windows 2000/XP/XP Embedded/WePOS/Vista™/CE, Linux™,
Mac OS X, Windows 98/ME/NT4 (endast nedladdning)
OPOS™, Java-POS™, CUPS™, POS.Net, USB Vendor Class, Star IO

Gränssnittsversioner Serie eller parallell med USB och billiga Ethernet-alternativ

Emulering Star Line Mode & ESC/POS™

Anslutning av kringutrustning Två utgångar (24 V, maximalt 1A), varav en med statusavkänning

Strömförbrukning Drift/Viloläge – Genomsnitt 1,8 / 0,15 A
Använder PS60A – 24 Psu med Hosiden-anslutning

Driftförhållanden:
Temperatur 5 °C till 45 °C
Luftfuktighet 10 till 90 % relativ luftfuktighet (utan kondensation)

Lagringsförhållanden:
Temperatur -20 till 60 °C
Luftfuktighet 10 till 90 % relativ luftfuktighet

Mått 142 (b) x 202 (d) x 132 (h) mm

Vikt 1,72 / 1,56 kg (med automatisk sax / avrivningskant)

Säkerhetsgodkännanden UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, Gost

Tillförlitlighet:
Skrivare 60 miljoner rader (MCBF)
Automatisk sax (giljotin) 1,5 miljoner klipp

Alternativ Gränssnitt: Parallellt (IFBD-HC03), seriellt (IFBD-HD03),
Ethernet (IFBD-HE05), USB (IFBD-HU05), seriellt med 9 stift (IFBD-HN03),
Satser för väggmontering och lodrät montering (grundläggande
väggmonteringssats medföljer skrivaren),
Svart displaystativ med A5-grafik,
Stänkskydd, Ljudsignal,
Ladda ner marknadsföringsprogrammet AutoLogo™ från
www.Star-EMEA.com/techsupport

Ett Star-val som passar din budget

Stänkskydd som tillval ger ett extra skydd

Tvåfärgad utskrift –
Rött/svart eller blått/svart

Högkvalitativa
streckkoder för
kuponger eller biljetter

Fäste för vägg-
montering tillgänglig

”Desk boot” för lodrätt
bruk

Öppna luckan, släpp ner
papperet, stäng luckan,
skriv ut. Enkel att ladda

ESC/POSTM

Lättanvänt AutoLogo™-grafikverktyg med kapacitet
att konfigurera/ladda ner upp till 15 kuponger utan
kostsamma programändringar med hjälp av ett
enkelt guidat hjälpprogram. Ladda och ”godkänn” en
grafisk bild och skapa en vinstgivande kupong etc.

Kompatibilitet med de flesta
större operativsystem

Versioner med
avrivningskant och
automatisk sax

Lucka som döljer
strömbrytaren

Möjlihet att välja ett
svart displaystativ med
A5-grafik


