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SM-T300 

3” Miniaturowa drukarka mobilna 
 
Miniaturowa, trzycalowa, przenośna drukarka SM-T300 dzięki 
niezwykle wytrzymałej i solidnej konstrukcji odpornej na zachlapania i 
pył, niewielkim wymiarom, małej wadze oraz zasilaniu bateryjnemu 
idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych.  
 
Łatwe ładowanie rolki papieru "Drop-In & Print", wysoka jakość 
wydruku (203 dpi), szybki wydruk (80mm/s), druk na papierze 
termoczułym z rolki o szerokości 80mm sprawia, Ŝe drukarka 
znajduje swoje zastosowanie w róŜnorodnych aplikacjach mobilnych.  
 
Drukarka wyposaŜona jest w zaleŜności od wersji w interfejs 
szeregowy, Bluetooth lub Wifi oraz w czytnik pasków 
magnetycznych. Drukarkę wyróŜnia takŜe wyświetlacz LCD, na 
którym wyświetlają się komunikaty o błędach, poziomie naładowania 

baterii czy potwierdzenie połączenie z hostem itp. Konfigurowalny tryb uśpienia drukarki sprawia, Ŝe bateria moŜe wystarczyć nawet 
na 8 godzin. Ta wielość funkcji sprawia, Ŝe jest to drukarka przyjazna uŜytkownikowi oraz idealna do zastosowań w terenie. 
 
SM-T300 występuje w 3 wersjach interfejsu: SM-T300DB – interfejs szeregowy i Bluetooth bez czytnika pasków magnetycznych; SM-
T301DB – interfejs Bluetooth z czytnikiem; SM-T301DW – interfejs Wifi z czytnikiem. 

 
Drukarka SM-T300 

Metoda druku Termiczny druk liniowy 
Szerokość papieru 80mm 
Szerokość wydruku 72mm 

Szybkość druku 75 mm/s max. 
Średnica rolki 50 mm 
Rozdzielczość  203 dpi 

Ilość znaków w linii 64 
Wyświetlacz LCD TAK, niebieskie podświetlenie 

Czujnik otwarcia pokrywy TAK 
Czujnik końca papieru TAK 

Czujnik markera TAK 

Znaki 
ANK, Simplified/Traditional Chinese, Arabic, Cyrillic, Russian, Turkish, Greek, 

Japanese, Persian, Latin 9 
Interfejs Szeregowy i Bluetooth / Bluetooth / Wifi 
Drivery Windows XP/Vista/7, CE, Mobile (biblioteka) oraz Android 

Zasilanie DC 7.4V, Akumulator, zasilacz 
Całkowity czas ładowania akumulatora 4 godziny 

śywotność akumulatora 8 godzin przy 5 min. interwałach drukowania 
Czytnik pasków magnetycznych Standard 1&2 Track (2&3 opcja) 

Tryb uśpienia drukarki 1-5 minut (moŜliwość konfiguracji) 

Kody kreskowe 
Code39/93/128, JAN/EAN8, JAN/EAN13, EAN128, I2/5, KAN, UPC, 

CODABAR, PDF417, QR Code, DATA Matrix 
Test uderzeniowy 1,5m 

śywotność 50 Km 
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 120mm x 130,5 mm x 58,4 mm 

Waga 422 g (drukarka z baterią bez rolki) 
Odporna obudowa odporna na pył i zachlapanie Certyfikat IP54 

Zawartość zestawu 
Drukarka, akumulator, ładowarka, rolka papieru, kabel interfejsu szeregowego, 

klips mocujący drukarkę do paska 

Opcje 
Ładowarka samochodowa, dodatkowy akumulator, dodatkowa ładowarka 

akumulatorów, ładowarka na cztery akumulatory, pasek na ramię 
 


