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Star termékek árlista

SP512MC

SP512MCG

SP512MD

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlsita csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!
Műszaki leírás
Cikkszám
SP500 vágó nélküli nyomtató
9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. párhuzamos port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró
nyomtató üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány felcsévélő, fali
rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).
9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. párhuzamos port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró
nyomtató grafitszürke színben, üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány
felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).
9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. soros port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró
nyomtató üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány felcsévélő, fali
rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).

Nettó ár

50 595 HUF

50 595 HUF

60 975 HUF

SP512MU

9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. soros port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró
nyomtató grafitszürke színben, üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány
felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).
9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. USB port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 nyomtató USB
csatlakozóval a még gyorsabb nyomtatásért. (SP512M + IF-BDHU08). Opciók:
másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)

SP512MUG

9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. USB port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 grafitszürke nyomtató
USB csatlakozóval a még gyorsabb nyomtatásért. (SP512M-G + IF-BDHU08). Opciók:
másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)

78 585 HUF

SP512MN

9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. Ethernet 10Mb/s. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 nyomtató belső print
szerverrel, ideális konyhai, raktári alkalmazásokhoz. A szerver segítségével a nyomtató
teljes mértékben távmenedzselhető. (SP512M + IF-BDHE08). Opciók: másodpéldány
felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)

90 750 HUF

SP512MDG

SP512MNG

9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. Ethernet 10Mb/s. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 grafitszürke nyomtató
belső print szerverrel, ideális konyhai, raktári alkalmazásokhoz. A szerver segítségével a
nyomtató teljes mértékben távmenedzselhető. (SP512M-G + IF-BDHE08). Opciók:
másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)
SP500 vágóval

60 975 HUF

78 585 HUF

90 750 HUF

SP542MC

9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. párhuzamos port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró
nyomtató automata vágóval, üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány
felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).

79 185 HUF

SP542MCG

9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. párhuzamos port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró
nyomtató automata vágóval grafitszürke színben, üzletekbe, éttermekbe, konyhákba.
Opciók: másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).

79 200 HUF

SP542MD

9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. soros port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró
nyomtató automata vágóval, üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány
felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).

77 220 HUF
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Star termékek árlista
HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlsita csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!
Műszaki leírás
Cikkszám

Nettó ár

SP542MDG

9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. soros port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró
nyomtató automata vágóval grafitszürke színben, üzletekbe, éttermekbe, konyhákba.
Opciók: másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).

79 200 HUF

SP542MU

9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. USB port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 automata vágós
nyomtató USB csatlakozóval a még gyorsabb nyomtatásért. (SP542M + IF-BDHU08).
Opciók: másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)

96 825 HUF

SP542MUG

9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. USB port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 automata vágós,
grafitszürke nyomtató USB csatlakozóval a még gyorsabb nyomtatásért. (SP542M-G + IFBDHU08). Opciók: másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B,
RC200D)

96 825 HUF

SP542MN

9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. Ethernet 10Mb/s. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 automata vágós
nyomtató belső print szerverrel, ideális konyhai, raktári alkalmazásokhoz. A szerver
segítségével a nyomtató teljes mértékben távmenedzselhető. (SP542M + IF-BDHE08).
Opciók: másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)

SP542MNG
PW510W
PW510G
PW540W
PW540G

9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. Ethernet 10Mb/s. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 automata vágós
grafitszürke nyomtató belső print szerverrel, ideális konyhai, raktári alkalmazásokhoz. A
szerver segítségével a nyomtató teljes mértékben távmenedzselhető. (SP542M-G + IFBDHE08). Opciók: másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B,
RC200D)
Másodpéldány felcsévélő SP500-hoz
76mm papírszélesség, 3" tekercsátmérő, max. 0.14mm papírvastagság (2 rétegű)
76mm papírszélesség, 3" tekercsátmérő, max. 0.14mm papírvastagság (2 rétegű)
76mm papírszélesség, 3" tekercsátmérő, max. 0.14mm papírvastagság (2 rétegű)
76mm papírszélesség, 3" tekercsátmérő, max. 0.14mm papírvastagság (2 rétegű)
SP700 vágó nélkül

108 975 HUF

108 975 HUF
12 060 HUF
12 060 HUF
12 060 HUF
12 060 HUF

SP712MC

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség,
maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Dropin&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás.
Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

65 925 HUF

SP712MCG

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség,
maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Dropin&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás.
Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

65 925 HUF

SP712MD

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás.
Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

65 925 HUF

SP712MDG

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás.
Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

65 925 HUF

SP712MU

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás.
(SP712M + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

80 505 HUF
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Star termékek árlista
HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlsita csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!
Műszaki leírás
Cikkszám

Nettó ár

SP712MUG

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás.
(SP712MG + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

80 505 HUF

SP712MN

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec., Ethernet csatlakozó, 76/69.5/58 mm papírszélesség,
maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Dropin&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás
(SP712M + IF-BDHE08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

92 670 HUF

SP712MNG

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec., Ethernet csatlakozó, 76/69.5/58 mm papírszélesség,
maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Dropin&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás,
grafitszürke színben (SP712MG + IF-BDHE08). Opciók: festékkazetta (RC700B,
RC700BR, RC700D)
SP700 vágó nélkül, másodpéldány felcsévélővel

92 670 HUF

SP712MC-R

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség,
maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Dropin&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévélővel, két színű nyomtatás, álló
helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló
kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. (SP712MR + IF-BDHC04). Opciók:
festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

82 335 HUF

SP712MCG-R

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség,
maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Dropin&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévélővel, két színű nyomtatás, álló
helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló
kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. (SP712MRG + IF-BDHC04). Opciók:
festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

82 335 HUF

SP712MD-R

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, másodpéldány felcsévélővel, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra
szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus
logo és grafika nyomtatás. (SP712MR + IF-BDHD04). Opciók: festékkazetta (RC700B,
RC700BR, RC700D)

82 335 HUF

SP712MDG-R

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, másodpéldány felcsévélővel, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra
szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus
logo és grafika nyomtatás. (SP712MRG + IF-BDHD04). Opciók: festékkazetta (RC700B,
RC700BR, RC700D)

82 335 HUF

SP712MU-R

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, másodpéldány felcsévélővel, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra
szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus
logo és grafika nyomtatás. (SP712MR + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B,
RC700BR, RC700D)

87 840 HUF

SP712MUG-R

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, másodpéldány felcsévélővel, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra
szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus
logo és grafika nyomtatás. (SP712MRG + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B,
RC700BR, RC700D)
SP700 vágóval

3. oldal, összesen: 17
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Star termékek árlista
HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlsita csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!
Műszaki leírás
Cikkszám

Nettó ár

SP742MC

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség,
maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Dropin&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás,
automata vágó. Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

81 150 HUF

SP742MCG

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség,
maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Dropin&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás,
automata vágó. Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

81 150 HUF

SP742MD

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás,
automata vágó. Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

81 150 HUF

SP742MDG

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás,
automata vágó. Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

81 150 HUF

SP742MU

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás,
automata vágó. (SP742M + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR,
RC700D)

95 730 HUF

SP742MUG

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás,
automata vágó. (SP742MG + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR,
RC700D)

95 730 HUF

SP742MN

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. Ethernet port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás,
automata vágó (SP742M + IF-BDHE08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR,
RC700D)

107 880 HUF

SP742MNG

SP742MC-R

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. Ethernet port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható,
szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás,
automata vágó (SP742MG + IF-BDHE08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR,
RC700D)
SP700 vágóval, másodpéldány felcsévélővel
9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség,
maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Dropin&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévélővel, két színű nyomtatás, álló
helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló
kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágóval. (SP742MR + IFBDHC04). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

4. oldal, összesen: 17

107 880 HUF

97 545 HUF
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Star termékek árlista
HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlsita csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!
Műszaki leírás
Cikkszám

Nettó ár

SP742MCG-R

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség,
maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Dropin&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévélővel, két színű nyomtatás, álló
helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló
kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágóval. (SP742MRG + IFBDHC04). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

97 545 HUF

SP742MD-R

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, másodpéldány felcsévélővel, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra
szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus
logo és grafika nyomtatás, automata vágóval. (SP742MR + IF-BDHD04). Opciók:
festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

97 545 HUF

SP742MDG-R

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, másodpéldány felcsévélővel, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra
szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus
logo és grafika nyomtatás, automata vágóval. (SP742MRG + IF-BDHD04). Opciók:
festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

97 545 HUF

SP742MU-R

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, másodpéldány felcsévélővel, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra
szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus
logo és grafika nyomtatás, automata vágóval. (SP742MR + IF-BDHU08). Opciók:
festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)

103 020 HUF

SP742MUG-R

9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, másodpéldány felcsévélővel, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra
szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus
logo és grafika nyomtatás, automata vágóval. (SP742MRG + IF-BDHU08). Opciók:
festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)
Hőnyomtatók
TSP100 nyomtatócsalád

103 020 HUF

TSP113LAN

Termál blokknyomtató. 125 mm/sec. sebesség. Ethernet csatlakozó (belső printszerver).
58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási
szélesség 72 mm, 203dpi. beépített tápegység, falra szerelhető, konzol a csomagban, fehér
színben, Windows, Linux és Mac rendszerekhez. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra
és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K).

101 715 HUF

TSP113LAN-G

Termál blokknyomtató. 125 mm/sec. sebesség. Ethernet csatlakozó (belső printszerver).
58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási
szélesség 72 mm, 203dpi. beépített tápegység, falra szerelhető, konzol a csomagban,
grafitszürke színben, Windows, Linux és Mac rendszerekhez. 4 év garancia ami
vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K).

101 715 HUF

TSP143GT-W
TSP143GT-B

Nagysebességű termál blokknyomtató. 250 mm/sec. sebesség. USB 2.0 csatlakozó. 58/80
mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72
mm, 203dpi. beépített tápegység, automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban.
Fényes fehér szín, Windows, Linux és Mac rendszerekhez. 4 év garancia ami vonatkozik a
vágóra és a nyomtatófejre
is. Opciók: hő
papírtekercs
(TT80-80K).
Nagysebességű
termál blokknyomtató.
250
mm/sec. sebesség.
USB 2.0 csatlakozó. 58/80
mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72

5. oldal, összesen: 17

96 705 HUF
96 705 HUF
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Star termékek árlista
HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlsita csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!
Műszaki leírás
Cikkszám

Nettó ár

TSP143ECO-W

Termál blokknyomtató. 150 mm/sec., USB 2.0 csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi. Gyors,
energia- és papírtakarékos thermo blokknyomtató beépített tápegységgel és automata
vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fehér színben, Windows, Linux és Mac
rendszerekhez. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő
papírtekercs (TT80-80K).

59 460 HUF

TSP143ECO-G

Termál blokknyomtató. 150 mm/sec., USB 2.0 csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi. Gyors,
energia- és papírtakarékos thermo blokknyomtató beépített tápegységgel és automata
vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fekete színben, Windows, Linux és Mac
rendszerekhez. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő
papír tekercs (TT80-80K).

61 035 HUF

TSP143UG

Termál blokknyomtató. 125 mm/sec., USB 2.0 csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi. Gyors
thermo blokknyomtató beépített tápegységgel és automata vágóval, falra szerelhető,
konzol a csomagban, fekete színben, Windows, Linux és Mac rendszerekhez. 4 év
garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs (TT8080K).

49 350 HUF

TSP143IIIW-G

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., 802.11 bgn WIFI csatlakozás, 58/80 mm
papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm,
203dpi, maximális papírtekercs átmérő 83 mm. Gyors thermo blokknyomtató beépített
tápegységgel és automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fekete színben,
Windows 7/8/10, Linux és Mac rendszerekhez, Apple IOS és Android támogatás, WPS
csatlakoztathatóság, grafikus mód. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a
nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs (TT80-80K).

123 840 HUF

TSP143IIIW-W

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., 802.11 bgn WIFI csatlakozás, 58/80 mm
papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm,
203dpi, maximális papírtekercs átmérő 83 mm. Gyors thermo blokknyomtató beépített
tápegységgel és automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fehér színben,
Windows 7/8/10, Linux és Mac rendszerekhez, Apple IOS és Android támogatás, WPS
csatlakoztathatóság, grafikus mód. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a
nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs (TT80-80K).

123 840 HUF

TSP143IIIB-G

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., Bluetooth csatlakozás, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi,
maximális papírtekercs átmérő 83 mm. Gyors thermo blokknyomtató beépített
tápegységgel és automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fekete színben,
Windows 7/8/10, Linux és Mac rendszerekhez, Apple IOS és Android támogatás, WPS
csatlakoztathatóság, grafikus mód. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a
nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs (TT80-80K).

117 960 HUF

TSP143IIIB-W

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., Bluetooth csatlakozás, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi,
maximális papírtekercs átmérő 83 mm. Gyors thermo blokknyomtató beépített
tápegységgel és automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fekete színben,
Windows 7/8/10, Linux és Mac rendszerekhez, Apple IOS és Android támogatás, WPS
csatlakoztathatóság, grafikus mód. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a
nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs (TT80-80K).

117 960 HUF

TSP143IIIL-W

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec. sebesség, Ethernet csatlakozó (belső printszerver).
58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási
szélesség 72 mm, 203dpi. beépített tápegység, automata vágóval, falra szerelhető, konzol
a csomagban, fehér színben, Windows 7/8/10, Linux, Mac, IOS, Android rendszerekhez.
4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs
(TT80-80K). (TSP143LAN utódja)

91 455 HUF

6. oldal, összesen: 17
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Star termékek árlista
HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlsita csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!
Műszaki leírás
Cikkszám

TSP143IIIL-G

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec. sebesség, Ethernet csatlakozó (belső printszerver).
58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási
szélesség 72 mm, 203dpi. beépített tápegység, automata vágóval, falra szerelhető, konzol
a csomagban, fekete színben, Windows 7/8/10, Linux, Mac, IOS, Android rendszerekhez.
4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs
(TT80-80K). (TSP143LAN-G utódja)
TSP650-II nyomtatócsalád

Nettó ár

78 180 HUF

TSP654C-II

Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális
papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos,
strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel,
2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali
rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön
kell megvásárolni!

79 125 HUF

TSP654CG-II

Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális
papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos,
strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel,
2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali
rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön
kell megvásárolni!

79 125 HUF

TSP654D-II

Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., soros csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális
papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos,
strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel,
2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali
rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön
kell megvásárolni!

79 125 HUF

TSP654DG-II

Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., soros csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális
papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos,
strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel,
2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali
rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön
kell megvásárolni!

79 125 HUF

TSP654U-II

Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., USB csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális
papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos,
strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel,
2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali
rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön
kell megvásárolni! (TSP654II + IF-BDHU07)

91 425 HUF

TSP654UG-II

Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., USB csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális
papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos,
strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel,
2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali
rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön
kell megvásárolni!

91 425 HUF

TSP654N-II

Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., Ethernet csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális
papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos,
strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel,
2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali
rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön
kell megvásárolni! (TSP654II + IF-BDHE07)

103 125 HUF

7. oldal, összesen: 17
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Star termékek árlista
HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlsita csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!
Műszaki leírás
Cikkszám

Nettó ár

TSP654NG-II

Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., Ethernet csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális
papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos,
strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel,
2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali
rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön
kell megvásárolni! (TSP654IIG + IF-BDHE07)

103 125 HUF

TSP654IIWEB

Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., Ethernet csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális
papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos,
strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel,
2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali
rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön
kell megvásárolni!

121 845 HUF

TSP654IIWEBG

Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., Ethernet csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális
papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos,
strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel,
2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali
rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön
kell megvásárolni!

121 845 HUF

TSP654BT-II

Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., Bluetooth csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális
papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos,
strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel,
2D vonalkód nyomtatás. Apple IOS, Android, Windows, Linux támogatás. Opcióban
rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, SplashProof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!

127 080 HUF

TSP654BTG-II

Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., Bluetooth csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális
papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos,
strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel,
2D vonalkód nyomtatás. Apple IOS, Android, Windows, Linux támogatás. Opcióban
rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, SplashProof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!
TSP700-II nyomtató

127 080 HUF

TSP743C-II

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 58/80/82.5mm
papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm,
203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomtatója, automata vágóval. Automatikus fej- és
lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing.
Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WBT700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!

106 230 HUF

TSP743CG-II

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 58/80/82.5mm
papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm,
203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomtatója, automata vágóval. Automatikus fej- és
lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing.
Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WBT700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!

106 230 HUF

TSP743D-II

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., soros csatlakozó, 58/80/82.5mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A
kategória leggyorsabb blokknyomtatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc
nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban
rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A
tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!

106 230 HUF
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Műszaki leírás
Cikkszám

Nettó ár

TSP743DG-II

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., soros csatlakozó, 58/80/82.5mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A
kategória leggyorsabb blokknyomtatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc
nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban
rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A
tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!

106 230 HUF

TSP743U-II

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec. USB port. 58/80/82.5mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A
kategória leggyorsabb blokknyomtatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc
nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban
rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A
tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!

113 010 HUF

TSP743UG-II

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec. USB port. 58/80/82.5mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A
kategória leggyorsabb blokknyomtatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc
nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban
rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A
tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!

113 010 HUF

TSP743N-II

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., Ethernet csatlakozó, 58/80/82.5mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A
kategória leggyorsabb blokknyomtatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc
nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban
rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A
tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! (TSP743-II + IF-BDHE07)

129 930 HUF

TSP743NG-II

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., Ethernet csatlakozó, 58/80/82.5mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A
kategória leggyorsabb blokknyomtatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc
nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban
rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A
tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! (TSP743G-II + IF-BDHE07)

129 930 HUF

TSP743BI-II

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., Bluetooth csatlakozó, 58/80/82.5mm
papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm,
203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomtatója, automata vágóval. Automatikus fej- és
lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing.
Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WBT700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! (TSP743-II + IF-BDHE07)

141 225 HUF

TSP743BIG-II

TSP847C-II

Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., Bluetooth csatlakozó, 58/80/82.5mm
papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm,
203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomtatója, automata vágóval. Automatikus fej- és
lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing.
Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WBT700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! (TSP743G-II + IF-BDHE07)
TSP800-II nyomtató
Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 80/82.5/112 mm
papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm,
203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív
szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső
papíradagoló leporelló papírtömbhöz. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!
Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.

9. oldal, összesen: 17

141 225 HUF

219 690 HUF

Megaglobal Kft. H-1043 Budapest, Csányi u. 34.

adószám/TAX: HU14241530-2-41

Kérjen kedvezményes ajánlatot, kiszállítás az EU területén! Ask for a quote, shipping to EU territory!
www.megaglobal.hu, www.dunapiac.hu, info@megaglobal.hu +36-1/321 3301

Star termékek árlista
HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlsita csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!
Műszaki leírás
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Nettó ár

TSP847CG-II

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 80/82.5/112 mm
papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm,
203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív
szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső
papíradagoló leporelló papírtömbhöz, grafitszürke. A tápegységet (PS60A) külön kell
megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.

219 690 HUF

TSP847D-II

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., soros csatlakozó, 80/82.5/112 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi.
69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor,
24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló
leporelló papírtömbhöz. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő
papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.

219 690 HUF

TSP847DG-II

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., soros csatlakozó, 80/82.5/112 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi.
69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor,
24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló
leporelló papírtömbhöz, grafitszürke. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!
Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.

219 690 HUF

TSP847U-II

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. USB port. 80/82.5/112 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi.
69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor,
24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló
leporelló papírtömbhöz. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő
papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.

224 670 HUF

TSP847UG-II

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. USB port. 80/82.5/112 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi.
69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor,
24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló
leporelló papírtömbhöz, grafitszürke. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!
Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.

224 670 HUF

TSP847N-II

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. Ethernet port. 80/82.5/112 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi.
69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor,
24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló
leporelló papírtömbhöz. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő
papírtekercs (TT80-80K), etikett címke. (TSP847-II + IF-BDHE07)

237 780 HUF

TSP847NG-II

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. Ethernet port. 80/82.5/112 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi.
69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor,
24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló
leporelló papírtömbhöz, grafitszürke. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!
Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke. (TSP847G-II + IF-BDHE07)

237 780 HUF

TSP847RX-II

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. interface nélkül. 80/82.5/112 mm papírszélesség,
papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi.
69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor,
24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló
leporelló papírtömbhöz, kulcsra zárható gépház a biztonságos nyomtatásért, grafitszürke.
A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: soros/párhuzamos/USB
interface, hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.

207 225 HUF
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Műszaki leírás
Cikkszám

TSP847BI-II

TSP847BIG-II

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. Bluetooth csatlakozás, 80/82.5/112 mm
papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm,
203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív
szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső
papíradagoló leporelló papírtömbhöz. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!
Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke. (TSP847-II + IF-BDHE07)
Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. Bluetooth csatlakozás, 80/82.5/112 mm
papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm,
203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív
szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső
papíradagoló leporelló papírtömbhöz, grafitszürke. A tápegységet (PS60A) külön kell
megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke. (TSP847G-II + IFBDHE07)
TSP1000 nyomtatók

Nettó ár

218 445 HUF

218 445 HUF

TSP1043C

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 44-82.5mm papírszélesség,
maximális nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekercs átmérő, papírvastagság
0.065-0.15 mm, reflektiv szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység
nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő). (TSP1043 + IFBDHC04). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs
(TT80-80K), etikett címke.

220 320 HUF

TSP1043CG

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 44-82.5mm papírszélesség,
maximális nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekercs átmérő, papírvastagság
0.065-0.15 mm, reflektiv szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység
nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő), grafitszürke.
(TSP1043G + IF-BDHC04). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő
papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.

220 320 HUF

TSP1043D

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., soros csatlakozó, 44-82.5mm papírszélesség,
maximális nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekercs átmérő, papírvastagság
0.065-0.15 mm, reflektiv szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység
nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő). (TSP1043 + IFBDHD04). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs
(TT80-80K), etikett címke.

220 320 HUF

TSP1043DG

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., soros csatlakozó, 44-82.5mm papírszélesség,
maximális nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekercs átmérő, papírvastagság
0.065-0.15 mm, reflektiv szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység
nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő), grafitszürke.
(TSP1043G + IF-BDHD04). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő
papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.

220 320 HUF

TSP1043U

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. USB port. 44-82.5mm papírszélesség, maximális
nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekercs átmérő, papírvastagság 0.065-0.15
mm, reflektív szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység nélkül), MCBF
60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő). A tápegységet (PS60A) külön kell
megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke. (TSP1043 + IFBDHU06)

225 975 HUF

TSP1043UG

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. USB port. 44-82.5mm papírszélesség, maximális
nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekercs átmérő, papírvastagság 0.065-0.15
mm, reflektív szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység nélkül), MCBF
60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő). A tápegységet (PS60A) külön kell
megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke. (TSP1043G + IFBDHU06)

149 850 HUF

TSP1043N

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. Ethernet port. 44-82.5mm papírszélesség, maximális
nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekercs átmérő, papírvastagság 0.065-0.15
mm, reflektív szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység nélkül), MCBF
60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő). A tápegységet (PS60A) külön kell
megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke. (TSP1043 + IFBDHE08)

238 395 HUF
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TSP1043NG

TSPL10G

TSPL11G

Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. Ethernet port. 44-82.5mm papírszélesség, maximális
nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekercs átmérő, papírvastagság 0.065-0.15
mm, reflektív szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység nélkül), MCBF
60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő). A tápegységet (PS60A) külön kell
megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke. (TSP1043G + IFBDHE08)
TSP-L10 nyomtató
Termál jegy- és szelvénynyomtató. 300 mm/sec. USB és Ethernet csatlakozás, USB Host
port. 82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.075-0.09 mm, maximális nyomtatási
szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb szelvény nyomtatója, ideális pl.
lottószelvények, sportfogadás bizonylatok tömeges nyomtatására, vonalkód nyomtatás,
automata vágóval. Egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, 100 példányos kimeneti
papírtartó, 200 mm átmérőjű papírtekercs fogadására képes. Opcióban rendelhető: hő
papírtekercs (TT80-80K). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!
Termál jegy- és szelvénynyomtató. 300 mm/sec. USB és Ethernet csatlakozás, USB Host
port. 82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.075-0.09 mm, maximális nyomtatási
szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb szelvény nyomtatója, ideális pl.
lottószelvények, sportfogadás bizonylatok tömeges nyomtatására, vonalkód nyomtatás,
automata vágóval. Beépített jegyszkenner érvénytelenítő (VOID) funkcióval. Egyszerű
Drop-in&Print papírbetöltés, 100 példányos kimeneti papírtartó, 200 mm átmérőjű
papírtekercs fogadására képes. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K). A
tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!
FVP10 nyomtatócsalád

Nettó ár

238 395 HUF

187 275 HUF

246 525 HUF

FVP10UW

Pult alá helyezhető masszív nyomtató elülső papírkiadó nyílással, "fiókos"
papírbetöltéssel. USB port. 250 mm/sec, 58-80mm papírszélesség, maximális nyomtatási
szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm, 203dpi, egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, automata vágó, Star Line Mode, ESC/POS, Windows/Linux/Mac/Java-POS
driver, soros port emulátor, USB port, tápegységet nem tartalmaz, külön rendelhető
(PS60A). Opciók: interfész/kábel takaró fedél, rögzítő keret pult/asztal alá történő
szereléshez.

136 965 HUF

FVP10UG

Pult alá helyezhető masszív nyomtató elülső papírkiadó nyílással, "fiókos"
papírbetöltéssel. USB port. 250 mm/sec, 58-80mm papírszélesség, maximális nyomtatási
szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm, 203dpi, egyszerű Drop-in&Print
papírbetöltés, automata vágó, Star Line Mode, ESC/POS, Windows/Linux/Mac/Java-POS
driver, soros port emulátor, USB port, tápegységet nem tartalmaz, külön rendelhető
(PS60A). Opciók: interfész/kábel takaró fedél, rögzítő keret pult/asztal alá történő
szereléshez.

136 965 HUF

FVP10BI

Pult alá helyezhető masszív nyomtató elülső papírkiadó nyílással, "fiókos"
papírbetöltéssel. Bluetooth csatlakozás, 250 mm/sec, 58-80mm papírszélesség, maximális
nyomtatási szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm, 203dpi, egyszerű Dropin&Print papírbetöltés, automata vágó, Star Line Mode, ESC/POS,
Windows/Linux/Mac/Java-POS driver, soros port emulátor, USB port, tápegységet nem
tartalmaz, külön rendelhető (PS60A). Opciók: interfész/kábel takaró fedél, rögzítő keret
pult/asztal alá történő szereléshez.

199 485 HUF

FVP10BIG
CC-F10W
CC-F10G
MK-F10

Pult alá helyezhető masszív nyomtató elülső papírkiadó nyílással, "fiókos"
papírbetöltéssel. Bluetooth csatlakozás, 250 mm/sec, 58-80mm papírszélesség, maximális
nyomtatási szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm, 203dpi, egyszerű Dropin&Print papírbetöltés, automata vágó, Star Line Mode, ESC/POS,
Windows/Linux/Mac/Java-POS driver, soros port emulátor, USB port, tápegységet nem
tartalmaz, külön rendelhető (PS60A). Opciók: interfész/kábel takaró fedél, rögzítő keret
pult/asztal alá történő szereléshez.
Star interfész fedél, fehér, FVP10UW nyomtatóhoz
Star interfész fedél, grafit, FVP10UG nyomtatóhoz
Star rögzítő keret, pult vagy asztal alá szerelhető, FVP10 nyomtatóhoz
Kombinált, slip és hőnyomtató

12. oldal, összesen: 17

199 485 HUF
5 040 HUF
5 040 HUF
19 410 HUF

Megaglobal Kft. H-1043 Budapest, Csányi u. 34.

adószám/TAX: HU14241530-2-41

Kérjen kedvezményes ajánlatot, kiszállítás az EU területén! Ask for a quote, shipping to EU territory!
www.megaglobal.hu, www.dunapiac.hu, info@megaglobal.hu +36-1/321 3301

Star termékek árlista
HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlsita csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!
Műszaki leírás
Cikkszám

Nettó ár

HSP7743C

Thermo blokknyomtató + mátrix slip nyomtató párhuzamos porttal. Thermo: 250mm/sec,
203dpi, 80/76/58mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 72 mm,
papírvastagság 0.065-0.085 (termál), 0.09-0.31 (mátrix), automata vágó. Mátrix: 9-tűs,
60/45 oszlop, 85.4mm nyomtatási szélesség, max. 230x297mm papírméret. Opciók:
festékkazetta (RC7KB). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!

143 715 HUF

HSP7743C-G

Thermo blokknyomtató + mátrix slip nyomtató párhuzamos porttal, grafitszürke színben.
Thermo: 250mm/sec, 203dpi, 80/76/58mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség
72 mm, papírvastagság 0.065-0.085 (termál), 0.09-0.31 (mátrix), automata vágó. Mátrix:
9-tűs, 60/45 oszlop, 85.4mm nyomtatási szélesség, max. 230x297mm papírméret. Opciók:
festékkazetta (RC7KB). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!

143 715 HUF

HSP7743D

Thermo blokknyomtató + mátrix slip nyomtató soros porttal. Thermo: 250mm/sec,
203dpi, 80/76/58mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 72 mm,
papírvastagság 0.065-0.085 (termál), 0.09-0.31 (mátrix), automata vágó. Mátrix: 9-tűs,
60/45 oszlop, 85.4mm nyomtatási szélesség, max. 230x297mm papírméret. Opciók:
festékkazetta (RC7KB). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!

143 715 HUF

HSP7743D-G

Thermo blokknyomtató + mátrix slip nyomtató soros porttal, grafitszürke színben.
Thermo: 250mm/sec, 203dpi, 80/76/58mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség
72 mm, papírvastagság 0.065-0.085 (termál), 0.09-0.31 (mátrix), automata vágó. Mátrix:
9-tűs, 60/45 oszlop, 85.4mm nyomtatási szélesség, max. 230x297mm papírméret. Opciók:
festékkazetta (RC7KB). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!

143 715 HUF

HSP7743U

Thermo blokknyomtató + mátrix slip nyomtató USB porttal. Thermo: 250mm/sec, 203dpi,
80/76/58mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 72 mm, papírvastagság 0.0650.085 (termál), 0.09-0.31 (mátrix), automata vágó. Mátrix: 9-tűs, 60/45 oszlop, 85.4mm
nyomtatási szélesség, max. 230x297mm papírméret. Opciók: festékkazetta (RC7KB). A
tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!

151 980 HUF

HSP7743U-G

Thermo blokknyomtató + mátrix slip nyomtató USB porttal, grafitszürke színben.
Thermo: 250mm/sec, 203dpi, 80/76/58mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség
72 mm, papírvastagság 0.065-0.085 (termál), 0.09-0.31 (mátrix), automata vágó. Mátrix:
9-tűs, 60/45 oszlop, 85.4mm nyomtatási szélesség, max. 230x297mm papírméret. Opciók:
festékkazetta (RC7KB). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!
DP8340 nyomtatócsalád - főleg autókba

151 980 HUF

DP8340SC

9-tűs mátrix. 2 sor/sec., párhuzamos csatlakozó, 114 mm papírszélesség, traktoros kivitel
leporelló (lyukacsos szegélyű) papírhoz, maximális nyomtatás szélesség 84,3 mm,
papírvastagság 0.07-0.09 mm. Strapabíró blokknyomtató 12V tápfeszültséggel. Autóban
használható blokk, ill. feljegyzés nyomtatóként leporelló (szélén lyuggatott) papírra. A
tápegységet (PS8340) külön kell megvásárolni! Opciók: tápkábel szivargyújtó
csatlakozóval, festékkazetta (SF03B, SF03BR)

102 585 HUF

DP8340SD

9-tűs mátrix. 2 sor/sec., soros csatlakozó, 114 mm papírszélesség, traktoros kivitel
leporelló (lyukacsos szegélyű) papírhoz, maximális nyomtatás szélesség 84,3 mm,
papírvastagság 0.07-0.09 mm. Strapabíró blokknyomtató 12V tápfeszültséggel. Autóban
használható blokk, ill. feljegyzés nyomtatóként leporelló (szélén lyuggatott) papírra. A
tápegységet (PS8340) külön kell megvásárolni! Opciók: tápkábel szivargyújtó
csatlakozóval, festékkazetta (SF03B, SF03BR)

102 585 HUF

DP83FCWO

9-tűs mátrix. 2 sor/sec., párhuzamos csatlakozó, 114 mm papírszélesség, dörzskerekes
kivitel normál blokkpapírhoz, maximális nyomtatás szélesség 84,3 mm, papírvastagság
0.07-0.09 mm. Strapabíró blokknyomtató 12V tápfeszültséggel. Autóban használható
blokk, ill. feljegyzés nyomtatóként. A tápegységet (PS8340) külön kell megvásárolni!
Opciók: tápkábel szivargyújtó csatlakozóval, festékkazetta (SF03B, SF03BR)

102 585 HUF
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DP83FDWO

9-tűs mátrix. 2 sor/sec., soros csatlakozó, 114 mm papírszélesség, dörzskerekes kivitel
normál blokkpapírhoz, maximális nyomtatás szélesség 84,3 mm, papírvastagság 0.07-0.09
mm. Strapabíró blokknyomtató 12V tápfeszültséggel. Autóban használható blokk, ill.
feljegyzés nyomtatóként. A tápegységet (PS8340) külön kell megvásárolni! Opciók:
tápkábel szivargyújtó csatlakozóval, festékkazetta (SF03B, SF03BR)
Slip nyomtató

Nettó ár

102 585 HUF

SP298MC

9-tűs mátrix. 3.1 sor/sec., párhuzamos csatlakozó, 182 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.09-0.2 mm. "Slip" nyomtató
formanyomtatványok, csekkek kitöltéséhez. Elsősorban szállodák részére ajánljuk. A
tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: festékkazetta (RC200B,
RC200D)

114 885 HUF

SP298MCG

9-tűs mátrix. 3.1 sor/sec., párhuzamos csatlakozó, 182 mm papírszélesség, maximális
nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.09-0.2 mm. "Slip" nyomtató
formanyomtatványok, csekkek kitöltéséhez. Elsősorban szállodák részére ajánljuk.
grafitszürke burkolat. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók:
festékkazetta (RC200B, RC200D)

114 885 HUF

SP298MD

9-tűs mátrix. 3.1 sor/sec., soros csatlakozó, 182 mm papírszélesség, maximális nyomtatás
szélesség 63mm, papírvastagság 0.09-0.2 mm. "Slip" nyomtató formanyomtatványok,
csekkek kitöltéséhez. Elsősorban szállodák részére ajánljuk. A tápegységet (PS60A)
külön kell megvásárolni! Opciók: festékkazetta (RC200B, RC200D)

114 885 HUF

SP298MDG
ASR10A-24WT
39590800
39590810
39590820
99250242

9-tűs mátrix. 3.1 sor/sec., soros csatlakozó, 182 mm papírszélesség, maximális nyomtatás
szélesség 63mm, papírvastagság 0.09-0.2 mm. "Slip" nyomtató formanyomtatványok,
csekkek kitöltéséhez. Elsősorban szállodák részére ajánljuk. grafitszürke burkolat. A
tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: festékkazetta (RC200B,
RC200D)
Asura Cortex
Interaktív
platform
ARM
A8 kommunikációs
processzor, 7” érintőképernyős
forgatható / dönthető LCD kijelző
(800x480
pixel),
256MB
DDR2aláírás
memória,
beépített termál
nyomtató,
maximális
2D
vonakód
és QR
kód olvasó
azonosítással,
mágnes
csík olvasó
pontgyűjtő
kártyát leolvasásához
mágnes csík olvasó pontgyűjtő kártyák leolvasásához
2D vonakód és QR kód olvasó aláírás azonosítással
Star wireless USB adapter, Asura CPRNT terminálhoz
Mobil nyomtató

114 885 HUF
367 005 HUF
267 510 HUF
53 925 HUF
234 135 HUF
11 205 HUF

SM-S220I

58mm papírszélesség, 80mm/sec nyomtatási sebesség, papírvastagság 0.06-0.07 mm,
203dpi, papírtekercs szélesség 38mm, Bluetooth, duál sorosport, 1D és 2D
vonalkódnyomtatás, mágneskártya olvasó (MSR), Apple MFI Certification (Ipad, Iphone,
Ipod), egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, kék háttérvilágítású LCD kijelző, akku
üzemidő kb. 8 óra. Méretek: 80 x 140 x 50 mm, 250gr (akkuval). Támogatott operációs
rendszerek: IOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 8/7/Vista/XP/CE,
Linux, MAC. ingyenesen letölthető IOS és Android SDK Kit. Opciók: autóstöltő
(39569360).

128 070 HUF

SM-S230I

58mm papírszélesség, 80mm/sec nyomtatási sebesség, papírvastagság 0.06-0.07 mm,
203dpi, papírtekercs szélesség 38mm, Bluetooth, USB 2.0, Apple MFI Certification
(Ipad, Iphone, Ipod), egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés. Méretek: 79,5 x 114,3 x 43,5
mm, 217 gramm (akkuval). Támogatott operációs rendszerek: IOS, Android, Windows
Mobile, Blackberry, Windows 8/7/Vista/XP/CE, Linux, MAC. Ingyenesen letölthető IOS
és Android SDK Kit.

111 240 HUF

SM-L200

58mm papírszélesség, 30mm/sec nyomtatási sebesség, papírvastagság 0.06-0.12 mm,
203dpi, papírtekercs szélesség 38mm, Bluetooth, USB 2.0, Apple MFI Certification
(Ipad, Iphone, Ipod), egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés. Méretek: 83 x 122,5 x 44
mm, 220 gramm (akkuval). Támogatott operációs rendszerek: IOS, Android, Windows
Mobile, Blackberry, Windows 8/7/Vista/XP/CE, Linux, MAC. Ingyenesen letölthető IOS
és Android SDK Kit.

96 270 HUF
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SM-T300I

SM-T400I

80mm papírszélesség, 75mm/sec nyomtatási sebesség, papírvastagság 0.06-0.07 mm,
203dpi, papírtekercs szélesség 50mm, Bluetooth, sorosport, 1D és 2D
vonalkódnyomtatás, mágneskártya olvasó (MSR), Apple MFI Certification (Ipad, Iphone,
Ipod), egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, kék háttérvilágítású LCD kijelző, front
black mark sensor, akku üzemidő kb. 8 óra. IP54 szabványnak megfelelő ütés-, csepp- és
porálló kivitel. Méretek: 120 x 130 x 58 mm, 435gr (akkuval). Támogatott operációs
rendszerek: IOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 8/7/Vista/XP/CE,
Linux, MAC. ingyenesen letölthető IOS és Android SDK Kit. Opciók: autóstöltő
(39569360).
112mm papírszélesség, 80mm/sec nyomtatási sebesség, papírvastagság 0.06-0.07 mm,
203dpi, papírtekercs szélesség 50mm, Bluetooth, sorosport, 1D és 2D
vonalkódnyomtatás, mágneskártya olvasó (MSR), Apple MFI Certification (Ipad, Iphone,
Ipod), egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, kék háttérvilágítású LCD kijelző, rear black
mark sensor, akku üzemidő kb. 8 óra. IP54 szabványnak megfelelő ütés-, csepp- és
porálló kivitel. Méretek: 151 x 135 x 63 mm, 735gr (akkuval). Támogatott operációs
rendszerek: IOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 8/7/Vista/XP/CE,
Linux, MAC. ingyenesen letölthető IOS és Android SDK Kit. Opciók: autóstöltő
(39569360).
Ház nélküli nyomtatók

Nettó ár

156 165 HUF

265 275 HUF

TUP542

Thermo ház nélküli nyomtató. nyomtatási sebesség 220 mm/sec. 45-82.5 mm
papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm,
203dpi. Robosztus, strapabíró, beépíthető kioszk-nyomtató automata vágóval. Opcióban
rendelhető: tápegység (PS60A), interfész párhuzamos (IF-BDHC03), soros (IFBDHD03), USB (IF-BDHU07), Ethernet (IF-BDHE07), 25cm papírtekercs tartó (RHUT500), Csillapító henger (DRU-T500), papírvég érzékelő (NEU-T500), papírkiadó
(SNOUT-T500).

134 910 HUF

TUP592

Thermo ház nélküli nyomtató. nyomtatási sebesség 220 mm/sec. 45-82.5 mm
papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm,
203dpi. Robosztus, strapabíró, beépíthető kioszk-nyomtató automata vágóval, intelligens
papírkiadóval. Opcióban rendelhető: tápegység (PS60A), interfész párhuzamos (IFBDHC03), soros (IF-BDHD03), USB (IF-BDHU07), Ethernet (IF-BDHE07), 25cm
papírtekercs tartó (RHU-T500), Csillapító henger (DRU-T500), papírvég érzékelő (NEUT500).

147 390 HUF

TUP942

Thermo ház nélküli nyomtató. nyomtatási sebesség 150 mm/sec. 80-112 mm
papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm,
203dpi. Robosztus, strapabíró, beépíthető kioszk-nyomtató automata vágóval. Opcióban
rendelhető: tápegység (PS60A), interfész párhuzamos (IF-BDHC04), soros (IFBDHD04), soros 9 pines (IF-BDHN04), USB (IF-BDHU08), 25cm papírtekercs tartó
(RHU-T900).

237 180 HUF

RC200B

Thermo ház nélküli nyomtató. nyomtatási sebesség 150 mm/sec. 80-112 mm
papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm,
203dpi. Robosztus, strapabíró, beépíthető kioszk-nyomtató automata vágóval, intelligens
papírkiadóval. Opcióban rendelhető: tápegység (PS60A), interfész párhuzamos (IFBDHC04), soros (IF-BDHD04), soros 9 pines (IF-BDHN04), USB (IF-BDHU08), 25cm
papírtekercs tartó(RHU-T900).
Ház nélküli nyomtató tartozékok
Nagyméretű papírtekercstartó 25cm tekercsekhez (TUP992)
Nagyméretű papírtekercstartó 25cm tekercsekhez (TUP542/592). DRU-T500 szükséges
hozzá.
Csillapító henger TUP500 sorozathoz
Papírvég érzékelő TUP500 sorozathoz
Intelligens papírkiadó (presenter) TUP500 nyomtatókhoz, LED-es villogóval.
Kellékanyagok és kiegészítők blokknyomtatókhoz
Festékszalag
Fekete, élettertam 1.2 millió karakterig, SP212/SP298/SP512/SP542/SCP700/SP2000
nyomtatókhoz és mechanikákhoz

RC200BR

Fekete/piros, 0.6/0.3 millió karakter élettartam, SP216xx, SP2360/2560xx nyomtatókhoz

TUP992
RHU-T900
RHU-T500
DRU-T500
NEU-T500
SNOUT-T500

15. oldal, összesen: 17

262 125 HUF
15 645 HUF
15 645 HUF
4 740 HUF
6 375 HUF
6 915 HUF

1 395 HUF
1 710 HUF
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Star termékek árlista
HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlsita csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!
Műszaki leírás
Cikkszám

Nettó ár

RC700BR
RC700B

Fekete, 0.3 millió karakter élettartam, SP212/SP298/SP512/SP542/SCP700/SP2000
nyomtatókhoz, mosodai felhasználásra (nehezen oldódó tintával)
Fekete, 1.6 millió karakter élettartam,
SP312/SP342/SP322/SP317/SP347/SP349/UP389/MP300 nyomtatókhoz
Fekete, 0.3 millió karakter élettartam, SP312/SP342 nyomtatókhoz, mosodai
felhasználásra (nehezen oldódó tintával)
Fekete, 2 millió karakter élettartam, MP33x mechanikához
Fekete/piros, 1.5/0.75 millió karakter élettartam (fekete/piros) SP712/SP742
nyomtatókhoz
Fekete, 3 millió karakter élettartam, SP712/SP742 nyomtatókhoz

RC700D

Fekete, SP712/SP742 nyomtatókhoz, mosodai felhasználásra (nehezen oldódó tintával)

1 710 HUF

SF03BR
SF03B
RC7KB

Fekete/piros, 0.8/0.4 millió karakter élettartam, DP8340, DP832, DP834 nyomtatókhoz
Fekete, 0.8 millió karakter élettartam, DP8340, DP832, DP834 nyomtatókhoz
Fekete festékszalag HSP7000 nyomatatóhoz
Tápegység
Star tápegység, 12V, 2.0A, DP8340 nyomtatókhoz
24V, 1.8A (max. 10A. 0.1A stand-by), keskeny kialakítás
Interface, control board
Soros (RS232C) interface kártya, 25 pines csatlakozó. TSP650/TSP700/TSP800/TUP500
sorozathoz
Párhuzamos interface kártya, 36 pines csatlakozó. TSP650/TSP700/TSP800/TUP500
sorozathoz
USB interface kártya. TSP650/TSP700/TSP800/TUP500 sorozathoz

795 HUF
690 HUF
1 545 HUF

RC2000D
RC300B
RC300D
RC330B

PS8340
PS60A

IF-BDHD03
IF-BDHC03
IF-BDHU07

IF-BDHE07

IF-BDHE07X

Ethernet interface kártya, nyomtató szerver kártya
TSP650/TSP700/TSP800/TSP828/TUP500, TCP300/400-hoz. Funkciók: a nyomtató
távmenedzselése/konfigurálása, e-mail fogadása és automatikus nyomtatása, online súgó.
Star Webprint Ethernet interface/printszerver TSP654-II/TSP743-II/FVP10, Mobil
eszközről történő internetes böngészőn keresztüli nyomtatáshoz, Windows, Linux, IOS,
Android támogatás, PC nélküli működés

1 950 HUF
1 545 HUF
1 950 HUF
2 565 HUF
1 710 HUF
1 395 HUF

22 095 HUF
13 410 HUF

11 025 HUF
11 025 HUF
15 990 HUF

27 000 HUF

60 075 HUF

IF-BDHC04
IF-BDHU06
IF-BDHU08

Soros (RS232C) interface kártya, 9 pines csatlakozó. TSP700/TUP500 nyomtatókhoz
Soros (RS232C) interface kártya, 25 pines csatlakozó.
SP500/SP700/TSP1000/HSP7000/TUP900 sorozathoz
Párhuzamos interface kártya 36-pin csatlakozó. TSP1000 TUP900 SP 500 SP700
HSP7000 sorozathoz
USB interface kártya. TSP1043 sorozathoz
USB interface kártya. TSP1000 TUP992 SP500/700 HSP7000 sorozathoz

IF-BDHE08

Nyomtató szerver kártya SP500/700 TSP1000 HSP7000-hez. Funkciók: a nyomtató
távmenedzselése/konfigurálása, e-mail fogadása és automatikus nyomtatása, online súgó.

27 000 HUF

IF-BDHN04
IF-BDHUN01

Soros RS232C interface kártya D-Sub 9-pin csatlakozó. TSP1000, TUP900 sorozathoz
Star dual interfész (soros + USB) TSP828, TCP400/300

11 025 HUF
19 305 HUF

WIFIPWP

Star wireless csomag, Ethernet csatlakozással rendelkező nyomtatót alakíthatunk át WIFIssé vele. DK-USB átalakító + 150 Mbps Wireless N nano router, konnektor nélküli mini
kivitel, nyomtató burkolata alá/mögé rejthető. Üzemmódok: Access Point, Client, Router,
Repeater, Bridge. Tablet PC-t töltési funkció micro USB-n keresztül, pénztárgép
csatlakozás (RJ-11). Közvetlen nyomtatás Tablet PC-ről. TSP143, TSP650, TSP700,
TSP800, SP500, SP700, TUP500, TUP900 sorozatokhoz.
Vevőkijelző
Digitális vevőkijelző, 2x20 karakter (9x5.25mm karakterek), adatátvitel RS232 porton,
fehér színben
Digitális vevőkijelző, 2x20 karakter (9x5.25mm karakterek), adatátvitel RS232 porton,
grafitszürke színben

19 305 HUF

IF-BDHN03
IF-BDHD04

SCD400
SCD400G

16. oldal, összesen: 17

11 025 HUF
11 025 HUF
11 025 HUF
15 975 HUF
15 990 HUF

96 315 HUF
96 315 HUF
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Műszaki leírás
Cikkszám

SCD122

SCD122G
CB2002
CB2002GN
CB2002LCG
CB2002LCBK
CB2002FNWH

Digitális vevőkijelző, 2x20 karakter (3.5x5.0mm karakterek), adatátvitel USB 2.0 porton,
teleszkópos kar 4 magassági pozicióval, ESC/POS DMD110, fehér színben
Digitális vevőkijelző, 2x20 karakter (3.5x5.0mm karakterek), adatátvitel USB 2.0 porton,
teleszkópos kar 4 magassági pozicióval, ESC/POS DMD110, grafitszürke színben
Pénztárfiók
Pénztárfiók, 8 bankjegy állítva + 8 érme tartó, 410x415x114mm, fehér
Pénztárfiók, 8 bankjegy állítva + 8 érme tartó, 410x415x114mm, grafitszürke
Pénztárfiók, 4 bankjegy fektetve + 8 érme tartó, 410x415x114mm, grafitszürke
Pénztárfiók, 4 bankjegy fektetve + 8 érme tartó, 410x415x114mm, fekete
Pénztárfiók, 4 bankjegy fektetve + 8 érme tartó, 410x415x114mm, fehér

TT80-80K

Pénztárfiók betét, 8 bankjegy állítva + 8 érme tartó, 410x415x114mm méretű fiókba
Star CB-2002 pénztárgép zár, kulcsot nem tartalmaz
Star CB-2002 LC EURO kasszakulcs, 313-as számozású
Etikett címkék, hőpapír
Hő papírtekercs, 57x40x12mm, hátoldalán nyomott, SM-L200, SM-S220I, SM-S230I
mobil nyomtatókhoz
Hő papírtekercs, 80mm széles, 80mm tekercs átmérő. 25mm cséve átmérő. külső
tekercselésű, kb. 100m, TSP100, TSP600, TSP650, TSP700, TSP800, SCP700
nyomtatókhoz

TC36-25B

Etikett címke, 36*25mm címke méret. 80mm tekercs átmérő. 25mm cséve átmérő. belső
tekercselésű, 700 címke/tekercs, TSP700, TSP800, TSP828 nyomtatókhoz

CB2002EUINS
99250016
99250017

TT57-40K

TC50-30K

Etikett címke, 78*25mm címke méret. 80mm tekercs átmérő. 25mm cséve átmérő. belső
tekercselésű, 700 címke/tekercs, TSP700, TSP800, TSP828 nyomtatókhoz
Etikett címke, 78*36mm címke méret. 80mm tekercs átmérő. 25mm cséve átmérő. külső
tekercselésű, 700 címke/tekercs, kódjeles (blackmark), TSP700, TSP800, TSP828
nyomtatókhoz
Etikett címke, 78*112,3 mm címke méret. 80mm tekercs átmérő. 25mm cséve átmérő.
külső tekercselésű, 200 címke/tekercs, kódjeles (blackmark), TSP700, TSP800, TSP828
nyomtatókhoz
Öntapadós etikett címke, 38x77 mm thermo, visszaszedhető, 500 darab / tekercs,
blackmark
Etikett címke, 50*30mm címke méret. 80mm tekercs átmérő. 25mm cséve átmérő. külső
tekercselésű, 1000 címke/tekercs, kódjeles (blackmark), 58mm széles hordozó, TSP700,
TSP800, TSP828 nyomtatókhoz

TC104-80K

Etikett címke, 104*80mm címke méret, 100mm tekercs átmérő, 25mm cséve átmérő.
külső tekercselésű, 600 címke/tekercs, kódjeles (blackmark), TSP800/828 nyomtatókhoz

TC78-25B

TC78-36K

TC78-112K
TC77-38K

17. oldal, összesen: 17

Nettó ár

78 840 HUF

78 840 HUF
35 835 HUF
35 835 HUF
35 835 HUF
35 835 HUF
35 835 HUF
9 810 HUF
3 885 HUF
4 860 HUF

630 HUF

1 005 HUF

1 695 HUF

1 695 HUF

2 400 HUF

1 110 HUF
1 950 HUF

1 350 HUF

3 420 HUF

