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Datasheet
FUJITSU Jehličková tiskárna DL7600 Pro

Transakční jehličková tiskárna v plochém provedení (flatbed)
Jehličková tiskárna FUJITSU DL7600 Pro je ideální volbou pro intenzivní tisk
vícestránkových faktur, objednávek, tiskopisů a podobných kancelářských
dokumentů. Tiskárna je v plochém provedení (flatbed) s několika tratěmi pro vedení
papíru a je ideální pro všechny aplikace vyžadující uhlové nebo samopropisovací
kopie. Kromě velmi snadné manipulace s papírem se tato 24jehličková tiskárna
vyznačuje působivou rychlostí tisku a možností tisknout až 8 samopropisovacích
kopií.
Vysokorychlostní tisk

Při 12 znacích/palec se rychlost tisku pohybuje od 216 znaků/s v režimu
kvality dopisu (LQ) po 864 znaků/s v režimu konceptu s vysokou
kvalitou (HDQ).
Standardně podporuje tisk čárových kódů

Při 12 znacích/palec se rychlost tisku pohybuje od 216 znaků/s v režimu
kvality dopisu (LQ) po 864 znaků/s v režimu konceptu s vysokou
kvalitou (HDQ).
Plochý tisk

To umožňuje hladší podávání papíru a zlepšuje přesnost umístění tisku
a zároveň dochází k vícenásobnému průrazu tisku z vrchního na spodní
papír. Tiskárna je efektivní také ve zpracování velkého množství několika
typů papíru.
Různé tratě pro vedení papíru

8 tratí pro vedení papíru umožňuje do tiskárny zavést až 4 různé typy
papíru současně. Díky tomu odpadá nutnost pokaždé měnit typ papíru.
Funkce APTC a HCPP

Aplikační software nebo ovladač systému Windows umožňuje ovládat
detekci tloušťky papíru, automaticky nastavovat vzdálenosti tiskové
hlavy a přepínat mezi tratěmi pro vedení papíru, i když je v tiskárně
současně několik typů papíru.
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Technické podrobnosti
Technické parametry
Šířka tisku

136 sloupců

Rychlost tisku – kvalita pro
korespondenci a hlášení

432 cps (12 cpi) / 360 cps (10 cpi)

Rychlost tisku – kvalita konceptu

648 cps (12 cpi) / 540 cps (10 cpi)

Rychlost tisku – kvalita
vysokorychlostního tisku konceptu

864 cps (12 cpi) / 720 cps (10 cpi)

Rychlost tisku – kvalita dopisu

216 cps (12 cpi) / 180 cps (10 cpi)

Rozlišení

Maximální grafické rozlišení 360 × 360 dpi) pouze při emulaci jazyka ESC/P

Počet kopií

Originál + 7 samopropisovacích kopií (v režimu intenzivního kopírování: originál + 8 samopropisovacích kopií)

Formáty papíru

Volné listy:
Šířka: 55 až 420 mm (2,2” až 16,5”)
Délka: 70 až 297 mm (2,76” až 11,69”)
(70 až 420 mm (2,76” až 16,5”) pro velké volné listy)
Nekonečný papír:
Šířka: 102 až 420 mm (4,0” až 16,5”)
Délka: více než 102 mm (4,0”)

Tloušťka papíru

0,65 mm (0.256”)

Funkce nastavení tloušťky papíru

Ruční / automatická

Podávání papíru – nekonečný papír

Tlačný traktorový podavač – přední vstup, zadní výstup / zadní vstup, přední výstup

Podávání papíru – volné listy

Přední vstup, přední výstup / přední vstup, zadní výstup / zadní vstup, přední výstup / zadní vstup, zadní výstup

Rychlost posunu o řádek

50 ms na 4,2mm (1/6”) řádek

Rychlost podávání papíru

30 cm (12”) nekonečného papíru za sekundu

Funkce přepínání mezi nekonečným ruční / automatická
papírem a volnými listy
Rozhraní tiskárny

Paralelní a sériové: IEEE1284, režim Nibble / RS232C, 25 pinů (v závislosti na modelu)
Paralelní a USB: IEEE 1284 a USB 1.1, typ B (v závislosti na modelu)
Volitelně připojení k síti LAN prostřednictvím karty LAN

Emulace

Fujitsu DPL24C Plus, Epson ESC/P2, IBM® XL24E

Znakové sady

Kódové stránky 437, 850, 851, 852, 855, 860, 862, 863, 865, 866, ISO 8859-1, ECMA-94, USA, UK, German, French,
Italian, Spanish, Swedish, Finnish, Norwegian, Danish 1 a 2, Hungarian 1 a 2, Slovenian 1 a 2, Mazowia 1 a 2, Polish 1
a 2, Latin 2 1 a 2, Latin P, PG-DHN, Elot 927, Lithuanian 1 a 2, Mik, Macedonian, PG-MAC, ABY, ABG, DEC GR, GREEK 11,
HBR-OLD, HBR-DEC, ISO Turkish, ISO Latin, Kamenicky 1 a 2, Turkish 1 a 2, Elot 928, Cyrillic, RUSCII, Latin-9, Spanish1,
Spanish2, Japan, Latin A, KOREA, LEGAL Windows Code Page 1250, Windows Code Page 1251, Windows Code Page
1252, IBM437, IBM851

Čárové kódy / 2D kódy

Kód 3 z 9
UPC typu A
UPC typu A s kontrolním znakem
Codabar (NW7)
EAN13
EAN8
Průmyslový 2 z 5
Prokládaný 2 z 5
Matice 2 z 5
Kód 128

Vestavěná písma / rastrová písma

Courier 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B, OCR-A 10,
Correspondence 10, PICA10

Škálovatelná písma

Courier, Nimbus Sans®, Timeless (normální, tučné, kurzíva)

Vstupní vyrovnávací paměť

Maximálně 128 kB

Spotřeba energie

až 275 W (průměrně)

Maximální spotřeba energie

až 530 W

Minimální spotřeba energie

až 10 W (úsporný režim)

Rozsah jmen. napětí

Jednofázové připojení: 220–240 V st. ±10 %

Rozsah jmenovité frekvence

50 Hz – 60 Hz

Shoda se standardy
Kompatibilita – poznámky

Standardy pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro Evropu

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
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MTBF (testováno)

20 000 h

Životnost tiskárny

až 7,5 milionů řádků

Životnost tiskové hlavy

až 400 milionů úderů (každá jehla)

Životnost barvicí pásky

18 milionů znaků (režim konceptu ANK)

Rozměry (Š x H x V)

600 x 350 x 290

Hmotnost

Přibližně 22 kg (48 liber)

Možnosti tiskárny

Prémiová páska do tiskárny DL7600, objednací kód: CA05463-D807 (Zkontrolujte položku balení)
Jednotka traktorového podavače DL7x00, objednací kód: S26391-F1051-L903

Možnosti sítě LAN

10 Base-T, 100 Base-TX, protokol TCP/IP (vyžaduje volitelnou kartu)

Objednací kód
S26391-F1051-L406

EAN: 4057185513487

DL7600Pro Centronics / RS232 Evropa

S26391-F1051-L407

EAN: 4057185513494

DL7600Pro Centronics / USB typu B Evropa

S26391-F1051-L922

EAN: 4057185513548

Tisková hlava DL7600Pro

S26391-F1051-L923

EAN: 4057185657846

Deska LAN DL7400Pro / DL7600Pro

Záruka
Záruční lhůta

3 roky (podle země prodeje)

Typ záruky

Služba Bring-in (podle země prodeje)

Záruční podmínky

http://support.ts.fujitsu.com/warranty

Doporučená služba

3 roky služby Collect & Return

Odkaz na web servisu

http://www.fujitsu.com/fts/services/support
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu Jehličková tiskárna
DL7600 Pro, zajišťuje tato společnost řadu
platformových řešení. Tato řešení v sobě
spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší
služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu Jehličková tiskárna
DL7600 Pro společnosti Fujitsu požadujte od
svého obchodního zástupce pro produkty
Fujitsu nebo od obchodního partnera s
portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také
navštívit naši webovou stránku.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2019-02-18 EM-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/fts/accessories

