
Máy in mã vạch TSC TTP-244 Plus 

 

 
Thông số kỹ thuật 

Hãng sản xuất TSC 

Công nghệ in Thermal 

Khổ giấy 4.09inch - 103.9mm 

Bộ vi xử lý 32-bit 

Bộ nhớ trong DDRAM 
8 Mb 

Bộ nhớ FLASH Loại thường 
2Mb 

Độ phân giải 203 dpi 

Tốc độ in 4 ips - 102mm/giây 

 

Máy in mã vạch TSC: TTP 244 Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy in để bàn vỏ 

nhựa, nhưng chỉ có một giải pháp công nghệ ít tốn kém mà cung cấp một bộ vi sử lý mạnh 

mẽ, bộ nhớ lớn và có khả năng mở rộng phông chữ nội bộ, và phổ biến nhất của thế giới 

ngôn ngữ giả lập máy in mã vạch trong một thiết kế nhỏ gọn.  

TTP - 244 Plus là máy in mã số mã vạch với công nghệ in nhiệt cung cấp một giải pháp hoàn hảo 

cho khách hàng, TTP- 244 Plus hoàn toàn thích hợp với yêu cầu của những doanh nghiệp cần 

một máy in mã vạch chất lượng cao với chi phí đầu tư thấp. Trên thị trường hiện nay chỉ có TSC 

cung cấp máy in mã vạch chi phí đầu tư thấp bảo hàng 2 năm, Sử dụng ribbon 300 mét, Chi phí 

vận hành thấp hơn so với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.  

TTP - 244 Plus định nghĩa lại giá trị của máy in mã vạch Desktop. Bởi vì nó có thiết kế động cơ 

bên hông máy hỗ trợ cuộn Ribbon. Không có máy in mã vạch khác có thể dễ dàng chạy hoàn hảo 

với công nghệ truyền nhiệt trên băng mực 300m với cuộn nhãn OD 8 ‘’ . Về tốc độ TTP-244 
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Plus dễ dàng vượt qua bất cứ đối thủ cạnh tranh. Với chế độ bảo hành không thể tốt hơn, bạn 

hoàn toàn có thể vận hành máy một cách hoàn hảo mà không phải lo lắng về bất cứ lỗi nào.  

TTP-244 Plus với thiết kế nhỏ gọn, lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng in mã số mã vạch dành 

cho các chuỗi cửa hàng siêu thị vừa và nhỏ. TTP-244 Plus có thể in hoàn hảo với khổ nhãn đa 

dạng. Độ rộng nhãn tối đa là 104mm.  

Các ứng dụng khác của TTP-244 Plus bao gồm các cửa hàng dịch vụ ô tô, chuyển phát thư tín, 

kiểm soát hàng tồn kho, các phòng chứng khoán. Với mã PDF 417, Maxicode 2D TTP – 244 có 

thể in các định dạng giao thông phức tạp  

  

Các TTP-244 Plus cung cấp các tính năng sau:  

- 400 MHz 32-bit RISC bộ xử lý với 8 MB SDRAM, bộ nhớ 2 MB FLASH  

- Khả năng mở rộng nội bộ phông chữ True Type  

- TSPL-EZ phần mềm giả lập và Zebra Eltron ngôn ngữ ra khỏi hộp  

- Dual-thiết kế động cơ điều khiển thiết bị  

- 300 mét cung cấp băng trên một lõi''1 (bọc bên ngoài)  

- 4,3''OD intermal phương tiện truyền thông cung cấp, tùy chọn bên ngoài phương tiện truyền 

thông unwinder hỗ trợ 8''OD nhãn cuộn vào ngày 3 lõi''  

- 4 inch OER second Tốc độ in  

- USB 2.0 & RS - 232 giao diện  

- Miễn phí gói phần mềm ghi nhãn và các ổ đĩa Windows  

- Tất cả các máy in TSC đều được bảo hành tốt nhất 2 năm.  
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