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VLine-112 

Drukarka recept 
 

 
Produkowana przez naszą firmę drukarka  

VLine-112 to nowoczesna drukarka termiczna. Prosta w 
obsłudze, mała, lekka, cicha i szybka, szczególnie nadaje 
się do pracy w przenośnych systemach wspomagających 
pracę lekarza. 

Ma moŜliwość druku recept zgodnie z nowymi 
wzorami obowiązującymi od roku 2012, karty pacjenta, 
skierowania do poradni specjalistycznych, szpitali, 
laboratoriów oraz wydruków podsumowań wizyt pacjenta. 

Drukarka moŜe drukować równieŜ rachunki i faktury za 
usługi świadczone w ramach wybranych wizyt, a takŜe inne 
dokumenty. Drukuje na ciągłym papierze termoczułym o 
szerokości 100 lub 110 mm. Wydruki drukarki spełniają 
warunek siedmioletniej gwarancji na trwałość wydruku. 

Drukarka wyróŜnia się łatwym ładowaniem papieru i 
duŜą szybkością druku. Jest łatwa w obsłudze dzięki 
czterem przyciskom kontrolnym. Dodatkowo została 
wyposaŜona w czytelny wyświetlacz LCD, zegar i interfejsy 
RS-232 oraz USB. Opcjonalnie moŜe być wyposaŜona w 
radiowy interfejs Bluetooth. 

 

 
 

Drukarka VLine-112 

Mechanizm drukujący Liniowy mechanizm termiczny - Seiko LTPV445-C832 
Wyświetlacz LCD Displaytech 32128A FCBW-RGB 

Papier termoczuły VLine HiPaper 75 g/m2, 7 lat gwarancji 

Szerokość papieru 100 lub 110 mm 

Średnica zewn. rolki / dł. papieru 56mm / 30m 
Szybkość wydruku 50 mm/s 
Ilość punktów w linii 832 
Konstrukcja znaku 32x32, 32x16, 32x8 punktów 
Ilość znaków w linii 20, 40, 80, 26, 52, 104 
Ucinacz Listwa ucinająca 
Kody kreskowe Interleaved 2/5, EAN-13, EAN-128 
Interfejs RS232C, USB, Bluetooth (opcja) 
System operacyjny Win 2000/XP/VISTA/7, ANDROID (API), WM 
Bufor 128kB 
Zegar Data i czas na  wyświetlaczu 
Napięcie zasilające 9 VDC, max. 5A 
Bateria Li-Ion 7.2V 2200mA 
Wymiary zewnętrzne (mm) 160 (szer.) x 60 (wys.) x 165 (gł.) 
Waga 520 g bez baterii, 600 g z baterią 
Warunki pracy -20 +50ºC, 10-90% RH 
Warunki przechowywania -30 +70ºC, 10-90% RH 
śywotność głowicy drukującej 100 milionów pulsów lub więcej 

50km lub więcej 
Certyfikat CE 
Gwarancja 2 lata 

 Przykładowa recepta (VLine-112) 


