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Drukarki igłowe SP500   
 

 
 

 
Seria SP500 firmy Star Micronics to seria niezawodnych 
drukarek igłowych, przeznaczonych do nadruku tekstu i 
grafiki na ciągłej taśmie o szerokości 58mm lub 76mm. 
Drukarki umoŜliwiają druk oryginału i dwóch kopii 
dokumentu lub nadruk na biletach. Mogą drukować 
zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. 
 
Łatwe ładowanie papieru, bardzo szybki (7.5 linii/s), 
dwukierunkowy druk oraz automatyczny ucinacz, 
predestynuje drukarki z serii SP500 do zastosowań w 
zaawansowanych technicznie systemach drukujących 
dokumenty. Drukarki są wyposaŜone w dostępną dla 
uŜytkownika 8 Mbitową pamięć Flash. 
 
Drukarki z serii SP500 są kompatybilne ze standardem 
STAR i ECS/POS oraz komunikują się z komputerem za 
pomocą wymiennego interfejsu szeregowego (RS232C) 
lub równoległego (Centronics).  
 

Opcjonalnie, drukarki mogą być wyposaŜone w dodatkowy czujnik papieru (Near Paper End), zwijacz kopii, elementy do naściennego 
montaŜu i brzęczyk alarmowy. Drukarki znajdują zastosowanie w systemach POS, aptekach, bankach, restauracjach i hotelach, a 
wersji kioskowej w kioskach informacyjnych. W komplecie z drukarką dostarczamy taśmę barwiącą. 

 
Modele:  
� SP512 – Podstawowy 
� SP542 – Wersja z aut. ucinaczem 
� UP542 – Wersja kioskowa 

 
Drukarka SP500 

Metoda druku Igłowa, matryca 9 punktowa 
Kierunek druku Dwukierunkowy 

Ilość znaków w linii 
40, 42, 35 dla papieru 76mm 
30, 32, 28 dla papieru 58mm 

Matryca znaku 7 punktów x 9 punktów, 5 punktów x 9 punktów 
Szybkość druku 7.5 linii / s dla 16 kolumn, 4linie/s dla 42 kolumn 
Szerokość papieru 58mm lub 76mm 
Ilość kopii Oryginał + 2 kopie 
Bilety Grubość papieru 0.10mm lub 100g/m2 
Interfejs RS 232, lub Równoległy 8 bitów 
Emulacja Star, ECS/ POS 
Drajwery Windows, Linux, OPOS, JavaPOS 
Czujnik papieru Czujnik NPE (Opcja), czujnik markera 6 pozycji 
Średni czas międzyawaryjny MCBF 22 milionów  linii 
Automatyczny ucinacz MCBF 300.000 ucięć 
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 140 mm x 225 mm x 163 mm  
Waga 2.0  kg 
Kolor obudowy BeŜowy lub Grafitowy 
Temperatura pracy 0 0C - 40 0C 
Temperatura składowania -20 0C - 60 0C 
Taśma barwiąca  RC-200P/B (fiolet lub czarny) 
Zasilacz    Wewnętrzny  

 


