Informacja o produkcie
GLPmaxx
Więcej informacji

GLPmaxx urządzenie wykazujące się większą funkcjonalnością oraz komfortem
obsługi na najwyższym poziomie. W wersji wolnostojącej, jako drukarka sum lub jako
drukarka etykiet dla towarów opakowanych i zważonych, GLPmaxx sprosta wszelkim
wymaganiom dzięki oprogramowaniu bazującemu na Intel® Atom™.

Wysoka wydajność,
szeroka paleta
rozwiązań oraz
wariantów aplikacji

Opis produktu
GLPmaxx znajduje zastosowanie jako drukarka etykiet w przemyśle spożywczym, rzemiośle
oraz logistyce. Idealne rozwiązanie dla etykiet magazynowych i wysyłkowych. W połączeniu
z technologią ważenia marki Bizerba, nowa drukarka to doskonałe narzędzie w procesie
ręcznego etykietowania towarów. Połączenie z Internetem sprawia, że drukarka jest zdolna
do pracy w sieci. Konserwacja oraz ustawienie jednostki drukującej odbywa się bez użycia
narzędzi, co oznacza redukcję czasu oraz zwiększenie jakości druku. Nowa drukarka oparta
o strukturę PC, oferuje pojemną pamięć i szybkość w procesie znakowania towarów. Dzięki
portowi USB możliwe jest utworzenie kopii bezpieczeństwa oraz zbuforowania danych
statystycznych. Terminal obsługowy GT-7C z kolorowym wyświetlaczem znacznie zwiększa
komfort pracy, redukując błędy obsługi do minimum. GLPmaxx pracuje z rolkami etykiet
Linerless, które nie posiadają papieru nośnego i zawierają 40% więcej etykiet w porównaniu
ze standardowymi rolkami, co automatycznie skraca czas przygotowania urządzenia do
pracy.

GLPmaxx w wykonaniu ze stali szlachetnej

Cechy szczególne
- Elastyczne zastosowanie jako drukarka wolnostojąca, drukarka sum oraz drukarka etykiet
dla towarów opakowanych i zważonych,
- Terminal obsługowy GT-7C z 7” kolorowym wyświetlaczem, opcjonalnie GT-12C z 12”
kolorowym wyświetlaczem dotykowym,
- 100% kompatybilny UNICODE,
- 2GB pamięci na karcie dla danych artykułów i szablonów etykiet,
- Zewnętrzny port USB do aktualizacji programu, zabezpieczenia linii, kopii bezpieczeństwa
oraz wydruków serwisowych,
- Wewnętrzny port USB do rejestracji i przetwarzania danych, np.: w celu przygotowania
statystyki,
- Druk termiczny i termotransferowy,
- Przetwarzanie etykiet Linerless,
- Drukowanie oraz przetwarzanie jednowymiarowych oraz dwuwymiarowych kodów
kreskowych
- Data Matrix i kodów QR,
- Łatwa wymiana rolki etykiet,
- Konserwacja drukarki nie wymaga użycia narzędzi (np. podczas wymiany listwy termicznej
czy wałków drukarki),
- Możliwość podłączenia skanera,
- Zdalny serwis

Opcje:
- Jednostka druku termotransferowego,
- Zespół drukujący o szerokości od 80 mm do 160 mm,
- Podłączenie pomostów wagowych poprzez I-ADW,
- Nawijarka etykiet,
- Stojak pod drukarkę,
- 12” kolorowy ekran dotykowy,
- Obudowa w wykonaniu ze stali szlachetnej,
- Drukarka etykiet Linerless.
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7” kolorowy wyświetlacz

Drukarka
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