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Drukarki DP8340   
 
 
 

 
Seria DP8340 firmy Star Micronics to seria niezawodnych drukarek 
igłowych, przeznaczonych do nadruku tekstu i grafiki na ciągłej 
taśmie o szerokości 114.3mm. Drukarki umoŜliwiają druk oryginału i 
jednej kopii dokumentu oraz drukują na papierze etykietowym. 
 
Szybki (2 linii/s), dwukierunkowy druk predestynuje mobilne 
drukarki z serii DP8340 do zastosowań w zaawansowanych 
technicznie systemach drukujących dokumenty. Mogą być 
stosowane w systemach mobilnych, poniewaŜ są zasilane 
napięciem 12V. 
 
Drukarki drukują w kolorze czarnym i czerwonym uŜywając 
dwukolorowej taśmy barwiącej. Mogą być wyposaŜone w traktory 
do transportu papieru z perforacją. 
 
Drukarki igłowe DP8340 komunikują się z komputerem za pomocą 
wymiennego interfejsu szeregowego (RS232C) lub 20 mA pętli 
prądowej oraz równoległego (Centronics). Opcjonalnie, drukarki 

mogą być wyposaŜone w elementy do naściennego montaŜu i kabel zasilania samochodowego. Drukarki znajdują zastosowanie w 
systemach POS, aptekach, bankach, restauracjach i hotelach oraz mobilnych systemach drukujących. W komplecie z drukarką 
dostarczamy taśmę barwiącą. 
 

Modele:  
� DP8340FD – Podstawowy, RS232  
� DP8340FC – Podstawowy, Centronics 
� DP8340SD – Wersja z traktorami, RS 232 
� DP8340SC – Wersja z traktorami, Centronics 

   
 

Drukarka DP8340 

Metoda druku Igłowa, matryca 9 punktowa 
Kierunek druku Dwukierunkowy 
Ilość znaków w linii 40, 48, 60 (Opcja) 

Matryca znaku 
5 punktów x 9 punktów, 6 punktów x  6 punktów 

6 punktów x  6 punktów (tryb graficzny) 
Szybkość druku 2 linie/ s 
Szerokość druku 84.3 mm 
Szerokość papieru 114.3  mm 
Średnica rolki 80mm maksimum 
Ilość kopii Oryginał + 1 kopia 
Interfejs RS 232, 20 mA Pętla lub Równoległy 8 bitów 
Drivery Windows,  OPOS, JavaPOS 
Średni czas międzyawaryjny MCBF 10 milionów  linii 
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 202 mm x 200 mm x 98 mm  
Waga 1.9  kg 
Kolor obudowy BeŜowy 
Temperatura pracy 5 0C - 40 0C 
Temperatura składowania -20 0C - 70 0C 

Taśma barwiąca 
 SF-03BR (czarno czerwona) 

SF-03B (czarna) 
Zasilacz  PS8340 

 
 


