Seiko SLP-tarratulostimet
Laadukkaat tarratulostukset - nopeasti ja vaivattomasti.

Seiko on tulostinmaailman yksi vanhimmista ja tunnetuimmista tuotemerkeistä. Seiko Instruments USA Inc. on erikoistunut tarratulostustekniikkaan ja
valmistaa tietokoneisiin kytkettäviä lämpösiirtotekniikalla toimivia laadukkaita
Seiko Smart Label Printer-tarratulostimia.

Tarratulostuksen sovelluskohteita
Tietokoneella tulostetut tarrat ovat selkeälukuisia, kestäviä, nopeasti saatavilla sekä muutettavissa,
niistä saadaan informatiivisia ja ne soveltuvat lukeemattomiin käyttötarkoituksiin - ja kohteisiin:
Toimisto 		
Kansio- ja arkistointimerkinnät, tallennusmediat, nimikyltit, käynti- ja vieraskortit.
Kauppa/logistiikka Osoite- ja pakettitarrat, viivakoodit, tuotetiedot ja -koodit, hinta-, muutos-,
			
päivitys-, lisätieto- ja hyllymerkinnät.
Tuotanto		
Kone -ja laitetarrat, ohjeet ja varoitukset, tyyppikilvet, tuote-,
			
piirilevy-, versio-, huolto- ja kaapelointimerkinnät.
Terveydenhuolto Laboratorio-, potilas- ja lääkemerkinnät, reseptit.

Seiko SLP (Smart Label Printer) - tarratulostuksen aatelia
Seiko SLP-tarratulostimet kytketään tietokoneen USB- tai RS-232-sarjaporttiin. Niiden mukana toimitetaan helppokäyttöinen
Smart Label-tarratulostusohjelmisto Windows- ja MAC-tietokoneisiin. Ohjelmiston
avulla saadaan tyylikkäät tarrat helposti
ja nopeasti kaikkiin käyttötarkoituksiin.
Monipuolisessa tulostusohjelmistossa on
tuki grafiikkalle, fonteille, erikoismerkeille
sekä viivakoodeille. Mukana lukuisia
valmiita tarrapohjia sekä tietokantakirjasto
omien tarrapohjien hallintaan. Tulostimet
toimivat kustannustehokkaalla sekä luontoystävällisellä lämpötulostustekniikalla:
Ei vaihdettavia musteita, värinauhoja eikä
värikasetteja! Tuotepakkauksessa tulostimen lisäksi mukana virtalähde, kaapelit,
ohjelmisto-CD, tarrarulla sekä käyttöohje.

• Tarratulostin lämpötulostustekniikalla
• Tarran maksimi tulostusleveys: 54mm
• Liitännät: USB- ja RS-232-sarjaportti
• Tarratulostusohjelmisto Windows- ja MAC-tietokoneille
• Pysty- ja vaakatulostus, vakiona 24x tarrakokoa
• Tuetut viivakoodit: EAN13, UPC-A, UPC-E, PDF417,
Code 39, Code 128, Codabar, I-2 of 5, Maxicode,
DataMatrix.

CompArt - Edulliset Seiko SLP- ja DYMO-yhteensopivat tarrat
Tarroissakin on eroja - mutta suurimmat erot ovat niiden hinnoissa. CompArt on tulostustuotteisiin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kattavan valikoiman (vieressä esimerkkitarroja) laadukkaita ja yhteensopivia
tarroja - Suomeen toimitetaan vuosittain miljoonia
CompArt-tarroja!
Tarravalikoima on monipuolinen ja kattava. Ota yhteys meihin, niin kerromme lisää vaihtoehdoista!

• 36 x 89mm
• 28 x 89mm
• 36 x 89mm
• SLP-tulostimet • SLP-tulostimet • DYMO
					
• LW-3x0
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