
 CLP 521 és CLP 621
Ezek a modellek az íróasztali környezethez alkal-
mazkodnak, mégis belsejükben sok olyan jellemző 
van, mely általában a nagy teljesítményű gépeknél 
található meg:
- fém szerkezet
- belső tápegység
- soros, párhuzamos és USB port
- ARCP aktív szalagvezérlés és pozicionálás
Nyomtatóink Zebra® emulációval is rendelkeznek illetve 
termo transzferes modelljeink 300 dpi-s nyomtatófej-
jel is rendelhetők.

 CL-S700 és CL-S700R
Minden Citizen címke és vonalkód nyomtatót úgy ter-
veztek, hogy könnyen használható legyen és ez alól 
a CL-S700-as nyomtató sem kivétel. Sőt, legutóbbi 
modelljével túlszárnyalta eddig elért legmagasabb 
teljesítményét is a japán cég. A hozzáadott kényel-
mi funkciók, mint pl.: nagy grafikus LCD kijelző, 
450 m hosszúságú szalag lehetősége vagy épp a 
HI-OPEN™ függőlegesen nyíló burkolat, lehetővé 
teszik, hogy a címke nyomtatás még egyszerűbben 
kezelhetővé váljon. A 700-as sorozat nyomtatói 
Zebra® és Datamax® emulációval egyaránt ren-
delkeznek.

 PD24 Bluetooth® hordozható  nyomtató

A Citizen PD24-es modellje a különleges körülmé-
nyekhez tervezett, hordozható nyomtatók következõ 
generációja. Nyugták, termék-rakjegyzékek nyomta-
tásában, vagy akár a digitális személyi titkárnak 
írt üzenetek tekintetében a PD24 ideális partner. 
Minden nyomtatóban szabványként található IrDA 
(infravörös), USB és RS232C soros interfészek, 
ezenkívül a Bluetooth® vezeték nélküli interfész  
gyárilag került telepítésre. A könnyen használható 
drop-in papír adagoló rendszer azt jelenti, hogy a 
felhasználónak nem kell a médiatekercsek adago-
lásával bajlódnia. Ejtsük be a médiát a papírtartóba, 
csukjuk rá a tetőt a papír vezetőélére és már készen 
is vagyunk! 
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A Citizen a hagyományaihoz híven, a precí-

ziós gyártás szakértelmét kihasználva nyújtja 

Önnek nagy teljesítményû, megbízható ter-
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Technológia
Hőnyomtatás és közvetlen hőnyomtatás az ARCPTM 
szalagrendszerrel.

Felbontás (megközelítőleg) 203 dpi, 8 pont / mm

Nyomtatási sebesség (max.) 4 hüvelyk / másodperc, 100 mm / s

Betűtípusok 1 méretezhető, 8 bittérkép rezidens

Méretezhető betűtípus letöltés Alapfelszereltségként támogatott

Média típusok
Tekercs vagy leporelló média; folyamatos vagy per-
forált; kivágott címkék, cédulák és jegyek

Médiaérzékelés Címke hézag, rés vagy reflektív

Mozgatható médiaérzékelő Alapfelszereltség

Média szélessége (min-max) 0.50 - 4.65 hüvelyk, 12.5 - 118 mm

Média tekercsméret (max.) 5 hüvelyk, 125 mm (belső)

Média vastagsága 0.0025 - 0.01 hüvelyk, 0.0635 - 0.254 mm

Szalag típusa Viasz, viasz/gyanta vagy gyanta típus

Szalagméret 360 méter (74 mm / kb. 3 hüvelyk OD)

Szalagtekercselés Belső és külső tekercselés (tinta belül vagy kívül)

Nyomtatási szélesség (max.) 4.1 hüvelyk, 104 mm

Nyomtatási hosszúság (max.) 32 hüvelyk, 812 mm

Címke hosszúsága (min.) 0.50 hüvelyk, 12.7 mm

Interfészek Párhuzamos, RS232, USB

Mechanizmus és burkolat típusok Fém Hi-LiftTM mechanizmus mûanyag burkolattal

Felhasználói interfész 4 gomb + 4 LED kijelző + VuePrintTM Menü

Memória RAM 8 Mb, Flash RAM 2 Mb (512 K felhasználói adatokhoz)

Driverek + címketervező szoftver
Vásárláskor a nyomtatóval együtt CD-n kapjuk meg 
vagy a honlapról elérhető + BartenderTM UltralightTM

Opciók és kiegészítők

Automata vágó

Leválasztó egység

Külső médiatartó 8 hüvelyk / 200 mm-es tekercshez

Ethernet és vezeték nélküli LAN interfészek

Méret (sz x mély x m) 224 x 288 x 270 mm

Súly (megközelítőleg) 4,5 kg
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Közvetlen hőnyomtatás

203 dpi, 8 pont / mm

4 hüvelyk / másodperc, 100 mm / s

1 méretezhető, 8 bittérkép rezidens

Alapfelszereltségként támogatott

Tekercs vagy leporelló média; folyamatos vagy per-
forált; kivágott címkék, cédulák és jegyek

Címke hézag, rés vagy reflektív

Alapfelszereltség

0.50 - 4.65 hüvelyk, 12.5 - 118 mm

5 hüvelyk, 125 mm (belső)

0.0025 - 0.01 hüvelyk, 0.0635 - 0.254 mm

–

– 

–

4.1 hüvelyk, 104 mm

32 hüvelyk, 812 mm

0.50 hüvelyk, 12.7 mm

Párhuzamos, RS232, USB

Fém Hi-LiftTM mechanizmus mûanyag burkolattal

4 gomb + 4 LED kijelző + VuePrintTM Menü

RAM 8 Mb, Flash RAM 2 Mb (512 K felhasználói adatokhoz)

Vásárláskor a nyomtatóval együtt CD-n kapjuk meg 
vagy a honlapról elérhető + BartenderTM UltralightTM

Automata vágó

Leválasztó egység

Külső médiatartó 8 hüvelyk / 200 mm-es tekercshez

Ethernet és vezeték nélküli LAN interfészek

224 x 288 x 180 mm

3,6 kg
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Technológia
Hőnyomtatás és közvetlen hőnyomtatás az ARCPTM 
szalagrendszerrel.

Felbontás (megközelítőleg) 203 dpi, 8 pont / mm

Nyomtatási sebesség (max.) 10 hüvelyk / másodperc, 250 mm / s

Betűtípusok 1 méretezhető, 8 bittérkép rezidens

Méretezhető betűtípus letöltés Alapfelszereltségként támogatott

Média típusok
Tekercs vagy leporelló média; folyamatos vagy per-
forált; kivágott címkék, cédulák és jegyek

Médiaérzékelés Címke hézag, rés vagy reflektív

Mozgatható médiaérzékelő Alapfelszereltség

Média szélessége (min-max) 1.00 - 4.65 hüvelyk, 25.4 - 118 mm

Média tekercsméret (max.) 8 hüvelyk, 200 mm (belső tekercstartó)

Média duda mérete (min.) 1 hüvelyk, 25 mm

Média vastagsága 0.0025 - 0.01 hüvelyk, 0.0635 - 0.254 mm

Szalag típusa Viasz, viasz/gyanta vagy gyanta típus

Szalagméret 450 méter 1476 láb 86.5, 3.40 hüvelyk külső átm. (OD)

Szalagtekercselés
Belső és külső tekercselés (tinta belül vagy kívül)
Automatikus kikapcsolás

Nyomtatási szélesség (max.) 4.1 hüvelyk, 104 mm

Nyomtatási hosszúság (max.) 32 hüvelyk, 812 mm

Címke hosszúsága (min.) 0.25 hüvelyk, 6.35 mm

Interfészek Párhuzamos, RS232, USB, (válsztható: Ethernet, Lan)

Mechanizmus és burkolat típusok
Fém Hi-LiftTM mechanizmus mûanyag burkolattal, 
függőlegesen nyitható fém Hi-OpenTM burkolat

Felhasználói interfész Grafikai LCD 4 gombbal + VuePrintTM Menü

Memória
RAM 16 Mb, Flash RAM (NV) 4 Mb 
(1.0 Mb felhasználói adatokhoz)

Driverek + címketervező szoftver
Vásárláskor a nyomtatóval együtt CD-n kapjuk meg 
vagy a honlapról elérhető + BartenderTM UltralightTM

Opciók és kiegészítők

Automata vágó

Leválasztó egység

Ethernet és vezeték nélküli LAN interfészek

Méret (sz x mély x m) 255 x 480 x 253 mm / 255 x 480 x 384 mm

Súly (megközelítőleg) 13,5 kg / 17,5 kg
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Közvetlen hőnyomtatás

8 pont / mm, 203 dpi felbontás

400 pont sor / másodperc max. nyomtatási sebesség

104 mm, 4.1” nyomtatási szélesség

112 mm, 4.41" média szélesség

Média típusok: tekercs, vágott ív, fénymásoló papír

Papírtekercs: 50 mm, 1.97 hüvelyk maximum OD

Duda: 8.5 mm, 0.33 hüvelyk minimum ID

Interfészek: Bluetooth®, IrDA, RS232, USB

Emulációk: ESC/P Citizen, ESC / POS (csak vonalkód)

Lítium-ion akkumulátor 1800 mAh

Méretek: 147 x 140 x 63 mm (szél. x mélys. x mag.)

Súly: 740 g (akkumulátor és teljes papírtekercs)

Kiegészítők: tartalék akkumulátor, hordozó táska, 
autós adapter / töltő


