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*опция   ** с опция Ethernet/LAN   *** в режещ или отделящ режим         

Стандартно оборудване
• CD с Windows принт. драйвъри 
 и упътване.
• Дата / час
• Острие за откъсване по 
 маркирана линия
• Фотоклетка за етикети (предаваща  
 и отразяваща от долу)
• IBM връзка за клавиатура

Опции
• Система за спестяване на лента
• Вградено пренавиващо устройство
• Режещ инструмент
• Сепараторен инструмент
• Външен I/O
• 2-слот за PCMCIA драйвър
• PCMCIA карти (512 КВ, 1МВ, 2МВ)
• Бар код скенер
• RFID модул
• Софтуер за дизаин на етикети
• Labelstar PLUS

Технически данни
Spectra 107/12, Spectra 108/12, Spectra 162/12, Spectra 216/12

Carl Valentin GmbH
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН

SPECTRA Cерия

Печат 
 

Spectra 107/12 Spectra 108/12 Spectra 162/12 Spectra 216/12

Ширина на печат                                                                          
Макс. ширина  етикет               
Мин. ширина етикет         
Макс. височина печат               
Мин. височина етикет                   
Резолюция                                 
Скорост на печат                      
Принт. глава

106,6 mm
116 mm
15 mm
1500mm / 1300mm**
6 mm / 15 mm ***
305 dpi
300 mm/s
Corner Type

108,4 mm
116 mm
15 mm
1500mm / 1300mm**
6 mm / 15 mm ***
300 dpi
300 mm/s
Flat Type

162,6 mm
176 mm
15 mm
1000mm / 900mm**
6 mm / 15 mm ***
300 dpi
150 mm/s
Flat Type

216,8 mm
226 mm
100 mm
700mm / 600mm*
15 mm
300 dpi
100 mm/s
Flat Type

Вградени шрифтове

Векторни шрифтове       
Шрифт. пиксели             
Съставни шрифтове
       

Helvetica Bold und Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
6
6

Бар кодове

1D бар код

2D бар код
Композитни бар кодове

EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code128A, Code 
128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code,
Identcode/Leitcode der Deutschen Post AG
PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded 
Stacked

Интерфейс

Сериен
паралелен 
USB
Ethernet / LAN 

RS-232 C, 2.400 ... 57,600 Baud, RS-422 *, RS-485 *
Centronics (SPP and ECP)
1.1
internal 10/100 Base-T *

Етикети

Диаметър шпула                              
Макс. диаметър ролка                     

40 mm / 75 mm *
200 mm

Трансферна лента

Диаметър шпула                              
Макс. дължина                                 
Макс. диаметър                                
Страна мастило                                

25,4 mm / 1“
300 m
90 mm
външно

Размери

Шир. х вис. х дълб. 275 x 375 x 475 mm 275 x 375 x 475 mm 335 x 375 x 475 mm 375 x 375 x 475 mm

Тегло

прибл. 21 kg прибл. 21 kg прибл. 25 kg прибл. 27 kg

Ел. монтажни стойности

Захранване   
Oпция 
Консумация

230 V / 50 Hz
115 V / 60 Hz *
max. 360 VA

Оперативни условия    

Температура 
Относителна влажност                       

5 - 45 °C
max. 80 %

Gefertigt nach / manufactured according to
EN 60950, EN 50082, EN 55022

Printed in Germany 04/07

Änderungen vorbehalten
Modification subject to change



MADE IN GERMANY

Качество. Традиция. Иновация.
Системите за печат на етикети на Carl Valentin GmbH, са резултат от
усъвършенствана конструкция и новаторско производство с най-високите 
изисквания за качество

Скорост на печатане - над 300 мм/сек.
Ширина на печатане - над 216 мм
Здрав метален корпус
За голeми обеми печат

Спестява средства с автоматичното устройство за пестене на 
лентата. 
С употребата на най-новия 32 битов RISC процесор, Spec-
tra е един от най-бързо печатащите принтери за етикети 
на пазара.  В един кратък миг етикета е генериран с текст, 
бар код или графика и отпечатан със скорост 300 мм/сек. 
Наскоро усъвършенствания  въртящ се нож, или сепараторно 
устройство, гарантира бързата обработка на етикетите.

LCD дисплей
Двуредовият, осветен дисплей, дава информация за статуса на принтера и 
индикира отделните параметри за текущата операция.

Режещ инструмент – нож
На половина въртящият се нож позволява 
рязане на различни материи етикети, 
с тегло над 200г/м2. В допълнение при 
еднократно, двукратно и на интервали 
рязане, първото отрязване не е проблем 
и следователно гарантира необходимата 
гъвкавост, която се очаква от модерна 
печатаща система.

Автоматична система за спестяване на 
трансферната лента
Spectra, предлага като опция автоматична система за спестяване на 
трансферната лента. Ако принтерът разпознае празно пространство върху 
етикета, печатащата  глава се премества. Този процес спестява лента и 
средства. 

Пренавиващо устройство
С пренавиващото устройство става възможно навиване на отпечатаните 
еткети до над 160мм  диаметър на ролката. Това лесно за демонтаж 
допълнително приспособление, може също да се използва в освобождаващ 
режим за пренавиване на носителя /фолиото/ при ползване на  
сепараторното устройство.

Интерфейси
Spectra е снабдена стандартно с RS-232, паралелен Centronics и USB1.1 
интерфейси. Индустриален интерфейс като RS-422, RS-485 също и 10/100 
T-Base интерфейс за вътрешна връзка се поръчват допълнително.

Конфигурация по Интернет / LAN
Параметрите и статуса на принтера могат да бъдат включени и прихванати 
от уеб браузър с Ethernet 10/100 Base-T interface. По този начин системният 
оператор е винаги информиран за последното състояние на принтиращите 
системи, които се ползват в момента.

RFID модул
С него, така наречените „умни етикети” могат да бъдат програмирани.
Тези RFID чипове, също познати и като приемо/предаватели, биват 
изписани и прочетени от четящо устройство, използвайки стандартизирана 
честота.

Сепараторно 
устройство
Посредством сепаратора се отделя 
етикета от фолиото, на което е залепен 
и се подава за последваща операция.  
След отлепянето на етикета, следващата 
команда за отпечатване се активира 
от сепараторната фотоклетка или чрез 
външен импулс/натиск.

Labelstar PLUS
Чрез нашия софтуер за дизайн на 
етикети, Labelstar PLUS, предлагаме 
пълна система, която си съответства. 
32-битовият софтуер ви оставя 
без съмнения в своята леснота за 
опериране и посреща дори най-високите 
изисквания.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН

SPECTRA Cерия


