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Drukarka hybrydowa HSP7543 
 
 
 

Hybrydowa drukarka paragonowa HSP7543 firmy Star 
Micronics to drukarka zaopatrzona w dwa mechanizmy 
drukujące. Jeden przeznaczony do nadruku tekstu i grafiki 
na ciągłej taśmie papieru termoczułego o szerokości 
58mm lub 80mm, drugi uderzeniowy (igłowy) do nadruku 
na dokumentach, w tym oryginału i do trzech kopii. 
 
Łatwe ładowanie papieru, bardzo szybki 250mm/s druk, 
automatyczny ucinacz, predestynuje drukarkę do 
zastosowań w zaawansowanych technicznie systemach 
drukujących dokumenty. Drukarka drukuje wszystkie 
popularne kody paskowe, a przy uŜyciu specjalnego 
papieru drukuje w dwóch kolorach. Dostępne z drukarką 
narzędzia programowe pozwalają w łatwy sposób 
projektować i przesyłać do drukarek teksty oraz grafikę 
jako stałe elementy wydruku. 
 
Drukarka HSP7543 jest kompatybilna ze standardami 
OPOS, Java-POS, STAR Mode i ESC/POS, a z 
komputerem komunikuje się za pomocą interfejsów 
RS232, Centronics, Ethernet, USB 2.0 oraz PUSB 
(Powered USB). 
 
Drukarka znajduje zastosowanie w systemach POS, 

aptekach, bankach, restauracjach i hotelach oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest jakość, szybkość 
druku, jak równieŜ walidacja czy nadruki na dokumentach. W komplecie z drukarką dostarczamy, CD-ROM 
z drajwerami i narzędziami programistycznymi, rolkę papieru, prowadnicę rolki oraz dokumentację. 

 

Drukarka hybrydowa HSP7543 
Mechanizm termiczny Termiczny druk liniowy 
Rozdzielczość 203 dpi, 8 punktów / mm 
Szybkość druku 250 mm/s 
Szerokość papieru 58mm, 76mm, 80mm 
Średnica rolki 83 mm maksimum 
Mechanizm uderzeniowy (igłowy) Dwukierunkowy 9-cio igłowy  
Ilość kopii Oryginał + 3 kopie 
Szybkość druku 8.9 linii/s maksimum 
Szerokość papieru 68mm minimum 
Długość papieru 78mm minimum 
Interfejs RS 232, Równoległy, Ethernet, USB 2.0, PUSB 
Emulacja OPOS, Java-POS, STAR Mode I ESC/POS 
Drajwery Windows, Win XP Embeded, WePOS, Linux 
Kody paskowe Wszystkie podstawowe 
Średni czas międzyawaryjny MCBF  
Termiczna głowica drukująca 100 km 
Igłowa głowica drukująca 38 milionów linii 
Automatyczny ucinacz 1.5 miliona ucięć 
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 186 mm x 296 mm x 177 mm  
Waga Ok. 4.6  kg 
Kolor obudowy BeŜowy lub Grafitowy 
Temperatura pracy 5 0C - 45 0C 
Temperatura składowania -20 0C - 60 0C 
Zasilacz  PS 60 

 


