
PLQ-22 CS w/o USB HUB
DATOVÝ LIST

Multifunkční zařízení bylo navrženo speciálně ke zjednodušení 
zákaznických operací v provozně vytížených státních a finančních 
institucích, např. v bankách a na poštovních úřadech.

Dokumentární a dokladová jehličková tiskárna PQL-22 umožňuje rychlé a snadné 
zpracování finančních dokumentů, a díky tomu snižuje fronty zákazníků během 
frekventovaných hodin.

Vysokorychlostní 24jehličková tiskárna s 94 sloupci pomáhá zkrátit celkovou dobu 
tisku a zrychlit každou transakci, což uvítá jak personál, tak zákazníci. Kromě zvýšení 
produktivity umožňuje tiskárna PLQ-22 také vysoce kvalitní skenování obrázků s 
rozlišením 600 dpi, což je vyšší kvalita než rozlišení v časopisech

K dispozici je rovněž otvor pro vkládání identifikačních karet a volitelný rozbočovač 
USB. Vysoká výtěžnost pásky (10 milionů znaků) zaručuje dlouhou životnost, celkově 
nízké pořizovací a provozní náklady a vysokou spolehlivost. Díky volitelné hlavě 
MICR/MSRW se jedná o tiskárnu, která je ideální ke správě bankovních formulářů a 
finančních dokumentů.

Rychlost a produktivita

Zkraťte dobu čekání zákazníka a dobu zpracování písemností. Díky 
vysokorychlostnímu skeneru a zvýšené transakční rychlosti tiskové hlavy jsou 
zákaznické operace rychle dokončeny. Celkové pořizovací a provozní náklady jsou 
minimalizovány také díky vysoké výtěžnosti pásky s 10 miliony znaků.

Barevné skenování

Bankovní a poštovní úředníci mohou na tomto vysokorychlostním oboustranném 
barevném skeneru s vysokým rozlišením skenovat a elektronicky zpracovávat celou 
řadu finančních formulářů a dokumentů – včetně výpisů a šeků. Ve vyhrazeném slotu 
ID lze skenovat identifikační průkazy, což eliminuje zpoždění způsobená nesprávným 
vkládáním karet. K dispozici je také volba infračerveného skenování, které může z 
dokumentů odstranit nežádoucí barvy a grafiku.

Volitelné doplňky

Získejte maximum ze své tiskárny výpisů s rozšířenými funkcemi, mezi něž patří hlava 
MICR/MSRW a vestavěný rozbočovač USB se 3 porty pro snadné připojení.

ZÁKLADNÍ FUNKCE



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Počet jehliček 24 jehličky
Počet sloupců 94 sloupce
Metoda tisku Jehličkový tisk
Počet jehliček 24 jehliček

TISK
Rychlost tisku HighSpeed-Draft: 10 cpi: 480 znaků/s, Draft: 10 cpi: 360 znaků/s, LQ: 10 cpi: 120 znaků/s
Počet kopií 6 plus jeden originál
Tiskové rozlišení 360 x 360 dpi

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY
Rozhraní USB 2.0 typu B, Obousměrný paralelní, RS-232

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Podávání listů Samostatný list vpředu, Výstup papíru vpředu
Formáty papíru Papírové listy (jedno- a vícevrstvé)

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 64 W
Rozměry výrobku 384 x 280 x 203 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 8,2 kg
kompatibilní operační systémy Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64
Průměrná bezporuchová doba 
MTBF

10.000 Hodiny

životnost tiskové hlavy 400 Milióny úhozů na jehličku
Akustický tlak Provoz: 54 dB (A)
Paměť 128 kB součástí dodávky
Ribbon Yield 5000000 znaků Černá LQ, 10000000 znaků Černá Draft

DALŠÍ FUNKCE
Emulace ESC/P2, IBM PPDS, PR2

OSTATNÍ
Záruka 24 měsíců u dodavatele

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CB01001

Čárový kód 8715946460420

Země původu Indonésie

Velikost palety 4 ks

PLQ-22 CS w/o USB HUB

OBSAH DODÁVKY

Návod k použití (CD)
napájecí kabel
Barvicí páska
Návod k instalaci
Záruční dokument

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Barvicí páska čená trojbalení S015339 (C13S015339)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLQ-20 Space Saving Kit
C12C802202

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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