- Notáveis com display

Série RT-700i
A família RT-700i da PSI representa as chamadas “pequenas notáveis com display”
porque, apesar de serem impressoras desktop, possuem com especificação muito
agressiva, são rápidas e têm grande autonomia de insumos.
Com display colorido para fácil operação e modo stand alone, se apresentam com 2
resoluções opcionais: 203 e 300 dpi.

Display colorido LCD,
para operação intuitiva
e para uso em modo
stand alone (impressão
sem computador).

Interfaces USB, Serial e
Ethernet standard
trazem flexibilidade
para qualquer
ambiente operacional.

Suporte do rolo de
ribbon sem eixo,
proporcionando muita
facilidade na colocação
desse insumo.

desde 1981

Exclusivo e inédito
“botão C”, para
calibragem simples,
rápida e econômica.

Especificação Técnica

Série RT -700i - Desktop com display
Tópico

Hardware

Papel

Ribbon

Softwares
inclusos

Fontes
Residentes

Item
Método de Impres s ã o
Res ol uçã o
Vel oci da de
La rgura de Impres s ã o
Compr. de Impres . Mín.
Compr. de Impres . Má x.
Proces s a dor
Memóri a RAM
Memóri a Fl a s h
Ti po de Sens or
Ti po de Mídi a
La rgura
Gra ma tura
Di â metro do Rol o
Di â metro do Tubete
Ti pos
Compri mento
La rgura
Di â metro do Tubete
UƟ l i tá ri o GoLa bel
UƟ l i tá ri o GoTool s
Li ngua gens de Progr.
Dri ver
DLL
Bi tma p
TTF

Códigos de
Barras

1D

2D

Code Pages
Gráficos
Interfaces
Painel de
Controle
Energia
Temperatura
Umidade
Agências
Dimensões
Peso
Opcionais e
Acessórios

Opera çã o
Arma zena mento
Opera çã o
Arma zena mento
Aprova ções
Compri mento
Al tura
La rgura

RT700i

RT730i
Tra ns ferência térmi ca e térmi ca di reta

203 dpi
Até 7 pol /s eg
4,25 pol (108 mm)

300 dpi
Até 5 pol /s eg
4,16 pol (105,7 mm)
0,16 pol (4 mm)

68 pol (1727 mm)

30 pol (762 mm)
32 Bi t RISC CPU
16 Mb
8 Mb (4Mb di s ponível pa ra o us uá ri o)
Refl exi vo móvel e tra ns mi s s i vo centra l
Ta rja preta , com i nterva l o entre eƟ queta s , com pi cote ou conơnuo
Mín: 0,79 pol (20 mm) - Má x: 4,64 pol (118mm)
Mín: 0,003 pol (0,06 mm) - Má x: 0,01 pol (0,25 mm)
Má x: 5 pol (127 mm)
1 pol (25,4 mm), 1,5 pol (38,1 mm)
Cera , Cera /Res i na e Res i na
300 m
Mín: 1,18 pol (30 mm) - Má x: 4,33 pol (110 mm)
1 pol (25,4 mm)
Ferra menta p/ desenhar eƟ queta s , p/ impressão manual e i mpres s ã o vi a banco de dados.
Ferra menta p/ diagnóstico de defei tos , p/ configuração e carga de fontes , forma tos e i ma gens .
PPLZ, PPLB, GZPL: a utodetecta da s . PPLA e E-SIM: vi a downl oa d do fi rmwa re
MAC, Li nux, Wi ndows Server 2003/2008, Wi ndows 2000/XP/Vi s ta /Wi ndows 7/8.1/10
Wi n CE, .NET, Androi d, Wi ndows Mobi l e, Wi ndows 2000 / XP/ Vi s ta / 7 / 8.1

Bitmap fonts: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 e OCR A & B; Bitmap fonts 90°, 180°, 270°
rotativas, caracteres simples 90°, 180°, 270° rotativas; Bitmap fonts 8 vezes expansíveis na
horizonal e na vertical mais capacidade de download de novos fontes Bitmap.

CG Tri umvi ra te (Bold, Italic, Underl i ne), rota cioná vei s em 0°, 90°, 180°, 270°, ma i s ca pa cida de de
downl oa d de novos fontes TTF.
Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (wi th 2 & 5 di gi ts extens i on), UPC-A, UPC-E, UPC-A e UPCE wi th EAN 2 ou 5 di gi t extens i on, Interl ea ved 2-of-5 (I 2 of 5), Interl ea ved 2- o-f 5 wi th Shi ppi ng
Bea rer Ba rs , Coda ba r, Code 128 (s ubs et A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Ma rt,
Reom Wei ght, Pos tnet, ITF 14, Chi na Pos ta l Code, PST Code, HIBC, MSI, Pl es s ey, Tel epen, FIM, GS1
Da ta Ba r, Germa n Pos t Code, Pl a net 11 & 13 di gi t, Ja pa nes e Pos tnet, Stea rd 2 of 5, Indus tri a l 2 of 5
, Logma rs , Code 11, ISBT -128, Code 32
PDF417, Da ta ma tri x code, Má xi Code, QR code, Mi cro PDF417, Mi cro QR code e Aztec code, Code 49,
Coda bl ock F , TLC 39
CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737, WINDOWS 1250, 1251,
1252, 1253, 1254, 1255, 1257, Uni code UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Os Ɵ pos de a rqui vos grá fi cos res i dentes s ã o BMP e PCX, outros forma tos grá fi cos es tã o
di s ponívei s pa ra downl oa d a pa rƟ r do s oftwa re
USB 2.0; Seri a l RS232 (DB-9); Ethernet (RJ45); USB Hos t
Di s pl a y Col ori do com botões de na vega çã o e botã o de Feed
Cha ve Li g/Des e botã o de ca l i bra çã o
Sel eçã o a utomá Ɵ ca : 100-240 VAC. 50-60Hz
5°C a té 40°C
-20°C a té 50°C
30 a té 85% s em condens a çã o
10 a té 90% s em condens a çã o
CE(EMC) - FCC Cl a s s A - CB - cUL - EAC - KCC - BIS - CCC
11 pol (280mm)
7,3 pol (186 mm)
8,3 pol (210 mm)
2,6 kg (s em s upri mentos )
Corta dor, peel off (di s pens a dor de eƟ queta s ), rebobi na dor ext. motori za do, s uporte ext. de eƟ q.
(p/rol os ma i ores ), Bl uetooth, Wi -Fi (opciona l de fá bri ca )

As características acima são apenas ilustrativas e poderão ser alteradas sem aviso prévio. Direitos reservados.
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Aplicações - Série RT-700i

TICKET

LOGÍSTICA
Identificação de volumes em
Logística e transportes

VAREJO
Pequenos e médios
estabelecimentos de varejo

AUTOMAÇÃO COMERCIAL
Impressão de recibos e
etiquetas

Acompanham GRATUITAMENTE
os softwares GoLabel e GoTools
O GoLabel permite criação do layout das etiquetas
pelo processo WYSIWYG: What You See Is What
You Get (o que você vê na tela é o que será
impresso) e também todo o processo de impressão,
manual ou via banco de dados, dispensando o uso
de aplicativos do usuário para isso.
O GoTools possui 3 módulos:
Diagnóstico de defeitos das máquinas, Carga de fontes, formatos e imagens e Configuração das impressoras.
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