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Metapace L-42D - Powerful label printer

www.metapace.com

Highlights

Technical specifications

Print 
Printing method Direct thermal 
Print width max. 108 mm 
Print length 6 – 1000 mm 
Print speed max. 178 mm/sec. 
Resolution  8 dots/mm (203 dpi) / 12 dots/mm (300 dpi) (optional)
Media 
Media type Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold 
Media Width 25 – 110 mm 
Roll diameter max. 130 mm 
Core diameter 25.4 – 38.1 mm 
Media strength 0.06 – 0.2 mm
Electronics 
Memory Flash: 128 MB, RAM: 64 MB DDR2 
Interfaces USB 2.0, Serial, Parallel, Ethernet (option), WiFi (option) 
Power supply AC 100V – 240V, DC 24V, 2,5A 
Barcodes  All Standard 1D and 2D Barcodes 
Reliabilty MCBF: min. 12 months; Auto-Cutter: min. 6 months; TPH: min. 6 months
Software 
Emulation EPL, EPL II, ZPL, ZPL II, SLCS 
Drivers Windows 2000, XP (32/64 Bit), 2003 Server (32/64 Bit), Vista (32/64 Bit),  
 Windows 7 (32/64 Bit), Linux (v. 2.4.8 or above), Mac OS (v. 10.4 or above) 
Labeldesigner Metapace Label Designer Software
Specifics 
Options Auto-Cutter, Dispenser, Ethernet, WiFi, external media holder
Warranty 
Period 24 months
Housing 
Dimension (WxHxD) 194 × 243 × 171 mm 
Weight 2.2 kg

• Direct thermal label printer for high throughput  

• Max speed: 178 mm/sec. at 203 dpi

• Triple interface; ZPL, ZPLII, EPL, EPLII 

• Everything included: power supply, connection cable, cleaning pen, design software, etc.

• Optionally available: peeler, auto cutter, Wi-Fi dongle, 300 dpi version

Triple Interface Integrated

UNPACK & 
GET STARTED LABEL
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Συνεργαζόμενοι οίκοι

 

Η multisystems διανέμει και υποστηρίζει τεχνικά, προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής σε 

Barcode scanners, εκτυπωτές ετικετών, φορητά τερματικά, λύσεις πλαστικών καρτών τύπου πιστωτικής 

καθώς και συστήματα λιανικής πώλησης όπως συστήματα Point of sale, ταμειακές μηχανές και 

φορολογικούς μηχανισμούς. 

Στις εγκαταστάσεις μας στο Αιγάλεω λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό εργαστήριο με άρτια 

καταρτισμένους μηχανικούς που μπορούν να δώσουν λύσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες 

μηχανογραφικές προκλήσεις του χώρου της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της λιανικής. 

Σας εξυπηρετούμε έναν – έναν προσωπικά προσφέροντας σας τον προσωπικό σας τεχνικό σύμβουλο ο 

οποίος γνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας ενώ σας εξυπηρετεί σε όλη την 

πορεία της συνεργασίας σας μαζί μας ή εξέλιξης του έργου σας. Είμαστε δίπλα σας να σας 

συμβουλέψουμε να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό μέσα από μια ευρύτατη γκάμα 12.000 προϊόντων 

τεχνολογίας για όλες τις ανάγκες από τα πιο επώνυμα εργοστάσια της παγκόσμιας αγοράς. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας έχουμε διαχωρίσει τα εμπορικά και τα τεχνικά μας τμήματα σε 6 

διακριτές ενότητες τις οποίες μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί προκειμένου να σας 

εξυπηρετούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Για οτιδήποτε χρειαστείτε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε 

μαζί μας στο 211 780 1000, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. 

Η multisystems διαθέτει και υποστηρίζει 
 

 
 

Barcode scanners 
 
Ενσύρματα | Ασύρματα | 2D Imagers | Bluetooth IOS / Android | Λιανικής  

 

Εκτυπωτές ετικετών & αναλώσιμα 
 
Επιτραπέζιοι | Βιομηχανικοί | Έγχρωμοι | Ετικέτες | Μελανοταινίες 
 

 

 

Φορητά τερματικά 
 
Φορητά τερματικά | Βιομηχανικά Tablets | Τερματικά αυτοκινήτου / Κλαρκ   

 
 

 

Συστήματα λιανικής πώλησης Point of sale 
 
Συστήματα POS  |  Touchscreen οθόνες  |  Θερμικοί εκτυπωτές 

 
 

 

Λύσεις πλαστικών καρτών 
 
Εκτυπωτές πλαστικών καρτών  |  Αναλώσιμα  |  Πλαστικές κάρτες PVC 

 
 

 

Φορολογικά προϊόντα 
 
Ταμειακές μηχανές  |  Φορολογικοί μηχανισμοί  |  Φορολογικοί εκτυπωτές 
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