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DPU-S245 

 

 
 

Seiko Instruments przedstawia nową drukarkę termiczną z serii 
DPU-S. Miniaturowa, dwucalowa, przenośna drukarka DPU-
S245 dzięki małej wadze i moŜliwości zasilania bateryjnego 
idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych DuŜa szybkość 
wydruku (max. 100 mm/s) oraz łatwe ładowanie rolki papieru 
sprawia, Ŝe drukarka znajduje swoje zastosowanie w 
róŜnorodnych aplikacjach.  
Drukarkę DPU-S245 wyróŜnia nowoczesna, lekka, kompaktowa 
obudowa w grafitowym kolorze. Drukarka drukuje na papierze 
termoczułym z rolki,. Maksymalna średnica rolki to 38 mm. 
 
DPU-S245 standardowo wyposaŜona jest w interfejs szeregowy 
RS-232, USB oraz IrDA. Opcjonalnie występuje równieŜ w 
wersji Bluetooth. 
 
Drukarka DPU-S445 znajduje zastosowanie w aplikacjach 
mobilnych i stacjonarnych m.in. w sprzęcie medycznym, 
laboratoryjnym i pomiarowym oraz telekomunikacyjnym i 
logistycznym, a takŜe wszędzie tam gdzie jakość i szybkość 
wydruku, niezaleŜne zasilanie, niewielkie rozmiary i waga mają 
znaczenie. 

 
W komplecie z drukarką dostarczana jest instrukcja uŜytkowania i drajwery do Windows XP/Vista. Dostępne są takŜe biblioteki do 
Windows CE 5.0 i Windows Mobile 5.0 / 6.0 

 
 
 

Drukarka DPU-S245 

Metoda druku Termiczny druk liniowy 
Ilość punktów w linii 384 
Gęstość punktów 8 punktów/mm 
Matryca znaku 24x12, 24x24, 16x8, 16x16 

Szerokość druku / szerokość papieru 48 mm / 58mm 
Szybkość druku 100 mm/s max. 
Średnica rolki 38 mm 

Interfejs 
Wersja standardowa (RS 232, USB, IrDA ver. 1.2) 

Wersja  Bluetooth (Opcja) 

Kody kreskowe 
UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE128, 

PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix 
Drivery Windows XP/Vista 

Lista komend ESC/P 
Bufor danych 4K bajty 

śywotność głowicy 50 Km 
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 83 mm x 130 mm x 45 mm 

Waga 280 g (drukarka z baterią bez rolki) 
Temperatura pracy Od -10 0C do 50 0C 

Temperatura składowania Od -30 0C do 70 0C 
Zasilanie Akumulator Litowo – Jonowy, zasilacz 

Opcje 
Zasilacz, akumulator, ładowarka akumulatorów, kabel zasilający, kabel 

USB, kabel RS232 i torba przenośna 
 
 


