DRUKARKA DO DYPLOMÓW STUDENCKICH
- Olivetti P10X MASTER-

Pojawienie się nowych wzorów dyplomów oraz suplementów
nakłada na dziekanaty Uczelni Wyższych dodatkową pracę związaną
z wypisywaniem dokumentów. W tych okolicznościach jeszcze
większego znaczenia nabiera wykorzystanie specjalistycznej
drukarki Olivetti P10X MASTER.
Drukarka udowodniła już swoja przydatność przy wypełnianiu
dyplomów oraz legitymacji i książeczek zdrowia. Z urządzeń tych
korzysta już wiele Uczelni Wyższych w Polsce. Korzyści wynikające
z użytkowania drukarki Olivetti P10X MASTER:


obsługa
specyficznych
dokumentów
akademickich – drukarka automatycznie rozpoznaje
format oraz grubość papieru i drukuje z precyzją do
dziesiątych części milimetra na dokumentach, które
do tej pory wypełniane były ręcznie:
•
oryginały dyplomów
•
odpisy dyplomów
•
książeczki zdrowia
•
legitymacje studenckie
•
karty egzaminacyjne



oszczędność czasu i wygoda pracy – szybkość
wydruku
skraca
czas
pracy,
co
najmniej
dziesięciokrotnie, a przy tym obsługa drukarki jest
niezwykle prosta i sprowadza się w zasadzie do
włożenia dokumentu.

DANE TECHNICZNE:
Przebieg dokumentu:
- całkowicie płaski przebieg dokumentu

Polskie znaki:
DOS Latin2 – CP852
Windows – CP1250

Grubość obsługiwanych dokumentów:
do 4,5 mm - moduł „Slot Master” możliwość druku na
dokumentach o grubości do 4,5 mm – w tym nowych,
kilkukartkowych dyplomów studenckich

Głowica drukująca:
Igłowa „MASTER” na 800 mln uderzeń

Złącza:
- USB
- standard: szeregowe (RS 232)
- równolegle centronix (LPT)
Emulacje/sterowniki:
- IBM ProPrinter X24
- IBM ProPrinter XL24e
- Olivetti P10x spectrum
- Epson
- IBM ProPrinter II
Taśma drukująca:
na 20 mln znaków
Funkcje automatyczne:
- automatyczne sensory pozycjonujące dokument
eliminujące konieczność dokładnego pozycjonowania
- automatyczny pomiar grubości i formatu papieru

Rozdzielczość druku:
360 x 360 dpi
Prędkość drukowania (10 cpi):
- VHSD 560 cps
Tylne wychodzenie dokumentu:
TAK - Rear Ejection Software
Ilość drukowanych kopii:
oryginał + 7 kopii
Poziom hałasu:
poniżej 54 dB
Praca bez awarii:
MTBF: 30.000 godz.
Sterowniki do Win:
98 / 2000 / XP/ 7 / Vista
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