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Seria TSP1000    
Drukarki termiczne 

 
 

 
Seria TSP1000 firmy Star Micronics to seria 
niezawodnych drukarek termicznych przeznaczonych 
do nadruku tekstu i grafiki na ciągłej taśmie papieru 
termoczułego o szerokości od 45 mm do 82.5 mm. 
 
Łatwe ładowanie papieru, bardzo szybki 180 mm/s 
druk, automatyczny ucinacz predestynuje drukarki z 
serii TSP1000 do zastosowań w zaawansowanych 
technicznie systemach drukujących dokumenty. 
Drukarki posiadają specjalny pojemnik z czujnikiem, w 
którym mieści się do 30 zadrukowanych biletów. 
 
Drukarki drukują wszystkie popularne kody paskowe, a 
przy uŜyciu specjalnego papieru drukują w dwóch 
kolorach. Drukarki TSP1000 są kompatybilna ze 

standardem STAR i ECS/POS; komunikują się z komputerem za pomocą interfejsu USB, RS232 lub równoległego (Centronics), 
opcjonalnie Ethernet oraz WiFi. 
 
Drukarki znajdują zastosowanie w systemach POS, aptekach, bankach, restauracjach i hotelach oraz wszędzie tam gdzie jakość i 
szybkość druku jest niezbędna. Szczególne zastosowanie znajdują w systemach druku biletów loteryjnych, biletów kinowych, 
teatralnych oraz lotniczych kart pokładowych. 

 
Modele:  

� TSP1043 – Podstawowy 
� TSP1043D – wersja RS232 
� TSP1043C – wersja Centronix 
� TSP1043U – wersja USB 

 
Drukarka TSP1000 

Metoda druku Termiczny druk liniowy 
Rozdzielczość 203 dpi, 8 punktów / mm 
Szybkość druku max. 180 mm/s 
Szerokość papieru 45mm do 82.5mm (80 mm standard) 
Średnica rolki 180 mm maksimum 
Grubość papieru 65 do 150 um 
Pojemnik na bilety Do 30 szt. maks.  z czujnikiem ilości 
Długość biletu 50 do 300 mm 
Automatyczny ucinacz Gilotynowy 

Interfejs 
USB, RS232, Równoległy (Centronix) 

Opcja: Ethernet, WiFi 
Emulacja Star Line Page Mode, ECS/ POS 
Drivery Windows, Mac OSX,  Linux, OPOS, JavaPOS 
Kody paskowe Wszystkie podstawowe 
Średni czas międzyawaryjny MCBF 60 milionów linii 
Głowica drukująca 100 km 
Automatyczny ucinacz 1 milion ucięć 
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 161 mm x 306.5 mm x 249 mm  
Waga Ok. 3.0  kg 
Kolor obudowy BeŜowy lub Grafitowy 
Temperatura pracy 5 0C - 45 0C 
Temperatura składowania -20 0C - 60 0C 
Zasilacz    PS60L 

 


