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HONEYWELL E-CLASS
TERMÉK ISMERTETŐ

Honeywell E-4204B asztali tekercses címkenyomtatók
A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatási újítások alapján a E-4204B asztali nyomtatóval új követelményeket 
állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és kompakt 
nyomtató a mindössze 203,5 mm szélességével és 187 mm magasságával, egyszerűen telepíthető és gyorsan 
használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a E-4204B nyomtatót a legkülönbözőbb 
iparágakban legmegfelőbb címke nyomtatójává. A EB2-00-1E005B00 cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) 
szalagmag konfigurációban kapható, a E-4204B nyomtató akár 109 mm széles és 74 méter hosszú festékszalagot is 
támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Honeywell firmware-nek köszönhetően. A 12,7 
mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 74 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiszerelésű 
festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken, és a festékszalagok akár más tekercses címke nyomtatókkal is 
megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat
Maximálisan 2 port van beépítve: USB, soros (RS232). A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a E-
4204B tekercses nyomtató, egyszerűen, bármilyen környezetbe kerül. Az adatátviteli ezálltal egyszerűbb és gyorsabb 
lessz, a munka és a nyomtatási feladat elvégzése rövidül.

Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal
A E-4204B címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési 
műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a E-
4204B nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekercses termál címkék nyomtatást szeretnék bevezeti, 
illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerektől szeretnének áttérni.

Éles és kontrasztos, 200 dpi nyomtatás
A 200 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható, akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. 
A magasság képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, 
például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a Honeywell gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál a E-
4204B eszközhöz , rögzített média-érzékelője lehetővé teszi gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekercses címke 
nyomtatását 108 mm szélességig.

Kiemelkedő hőnyomtató
A Honeywell asztali címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (101 
mm/másodperc), hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A EB2-00-1E005B00 cikkszámú nyomtató, a 
már évtizedek óta bevált flat nyomatátviteli technológiát használja a címkék előállításához. A E-4204B épít a több 10 
éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Honeywell nyomtatósorozat kínálatában. 
A Honeywell címke nyomtatók a legnagyobb ígénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között, 
gyakorlatilag kiküszöbölve a nyomtatóhiba által okozott kiesési idõt.

A címkenyomtató EB2-00-1E005B00 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:
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Honeywell E-4204B asztali nyomtató, thermal transfer, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, 
108 mm, speed (max.): 102 mm/s, multi-interface (RS232, USB), emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, 
csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)
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HONEYWELL E-CLASS
TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Tekercs átmérő
Címke belső átmérő 25 mm  
Címke belső átmérő 40 mm  

Nyomtatási mód
Direkt termál nyomtatás  
Termál transzfer nyomtatás  

Kompatibilitás
IOS és macOS  
Linux/Unix  

Interfész
RS232 - Soros port  
USB - Univerzális port  
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HONEYWELL E-CLASS
TERMÉK CSOMAGOK

EA2-00-0E005A00 Honeywell E-4205A, direct thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), 
media width (max.): 112 mm, 108 mm, speed (max.): 127 mm/s, 
multi-interface (RS232, USB, Ethernet, parallel), emulation: DPL, PL-
Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)

EA2-00-1E005A00 Honeywell E-4205A asztali nyomtató, thermal transfer, resolution: 8 
dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, 108 mm, speed 
(max.): 127 mm/s, multi-interface (RS232, USB, Ethernet, parallel), 
emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, 
tápkábel (EU, UK)

EA3-00-1E005A00 Honeywell E-4305A asztali nyomtató, thermal transfer, resolution: 12 
dots/mm (300 dpi), media width (max.): 112 mm, 106mm, speed 
(max.): 127 mm/s, multi-interface (RS232, USB, Ethernet, parallel), 
emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, 
tápkábel (EU, UK)

EA3-00-1E005A40 Honeywell E-4305A asztali nyomtató, thermal transfer, resolution: 12 
dots/mm (300 dpi), media width (max.): 112 mm, 106mm, speed 
(max.): 127 mm/s, multi-interface (RS232, USB, Ethernet, parallel), 
emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, 
tápkábel (EU, UK), akkumulátor

EB2-00-0E005B00 Honeywell E-4204B asztali nyomtató, direct thermal, resolution: 8 
dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, 108 mm, speed 
(max.): 102 mm/s, multi-interface (RS232, USB), emulation: DPL, PL-
Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)

EB2-00-1E005B00 Honeywell E-4204B asztali nyomtató, thermal transfer, resolution: 8 
dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, 108 mm, speed 
(max.): 102 mm/s, multi-interface (RS232, USB), emulation: DPL, PL-
Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)

EP2-00-0E001P00 Honeywell E-4206P asztali nyomtató, direct thermal, resolution: 8 
dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, 108 mm, speed 
(max.): 152 mm/s, multi-interface (RS232, USB, Ethernet, parallel), 
emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, 
tápkábel (EU, UK)

EP2-00-1E001P00 Honeywell E-4206P, thermal transfer, resolution: 8 dots/mm (203 
dpi), media width (max.): 112 mm, 108 mm, speed (max.): 152 
mm/s, multi-interface (RS232, USB, Ethernet, parallel), emulation: 
DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, tápkábel 
(EU, UK)
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