TT tiskárny mohou být doplnìny o pøídavná zaøízení
(mohou být dodána pozdìji dle požadavkù)
Øezaèka
Tiskárny øady A mohou být jednoduše doplnìny o výkonnou øezaèku etiket.
Pás etiket nebo souvislý materiál mùže být potom øezán po jedné etiketì
nebo na konci tiskové dávky.

Interní navíjeè
Tiskárna A verze "P" mùže být doplnìna o vodící plech interního
navíjeèe. Vytištìné etikety potom mohou být navíjeny na interní
navíjeè do max. návinu role etiket 145 mm.

Externí navíjeè
Tak jako u všech typù tiskáren mohou být i tiskárny øady A jednoduše
doplnìny i o externí navíjeè etiket. Umožní navinout celý založitelný
návin (max. 210mm nebo max. 300 mm podle typu externího
navíjeèe).

Externí odvíjeè
Pro vìtší než založitelné náviny etiket (max. 300mm) mohou být
tiskárny øady A vybaveny externím odvíjeèem a navíjeèem etiket.
Vzájemná optimální poloha tiskárny pro správné vedení pásu
etiket z externího odvíjeèe a do externího navíjeèe je zajištìna
distanèními deskami.
Kontrolní snímaè èárového kódu
Tiskárna A mùže být vybavena kontrolním snímaèem èárového kódu,
který zajistí prùbìžnou kontrolu jednoho vytištìného èárového kódu
na etiketì. Snímaè mùže kontrolovat èitelnost èárového kódu vèetnì
porovnání nasnímaných dat s daty zadanými k tisku do tiskárny.
V pøípadì sejmutí chybných dat z èárového kódu nebo neèitelnosti
èárového kódu se tiskárna zastaví s hlášením chybového stavu.
Obsluha mùže závadu odstranit a znovu vytisknout etiketu.

Externí ovládací panel tiskárny
Externí ovládací panel pro tiskárny øady A umožòuje ovládat
tiskárnu ze vzdáleného místa pøes rozhraní USB.

Ruèní nebo automatický odlepovaè etiket
Tiskárny øady A ve verzi "P" mohou s adaptérem ruèního nebo
automatického odlepovaèe nabízet jednotlivé odlepené etikety.
Ruèní adaptér je vybaven senzorem sledujícím zda je etiketa již
odebrána a vydává pokyn k vytištìní a odlepení další etikety.
Automatický odlepovaè je ovládán externím signálem napø.
od etiketovaèe. Podkladový materiál je navíjen na trn interního navíjeèe.

Aplikátor etiket
Tiskárny øady A mohou být vybaveny automatickým pneumatickým aplikátorem.
Tiskne a lepí etikety na výrobky nebo balíky.

Pøipojení externí klávesnice, snímaèe èárového kódu nebo váhy.
Pro zadávání vstupních dat do tiskárny není poèítaè nezbytný !
Staèí pouze pøipojit externí standardní klávesnici PC nebo snímaè
èárového kódu pøes standardní rozhraní USB nebo váhu. Pak mùžete
snímat èárové kódy, zadávat data z klávesnice nebo vážit zboží.
Pro uchování formátù etiket lze s výhodou využít pamìové karty
Compact Flash. Formát etikety se naèítá z pamìové karty a promìné
lze zadat z klávesnice nebo sejmout snímaèem èárového kódu.

PC pamìová karta
S pamìovou kartou Compact Flash (do 1 GB) lze provozovat
tiskárny zcela autonomnì bez PC. Formáty etiket jsou nahrány
z poèítaèe PC do karty a mùžou být vyvolány kdykoliv pomocí
køížového ovladaèe nebo klávesnice na tiskárnì.

