
    CABLE ID PRINTER

   เคร่ืองพมิพ์ปลอกมาร์คสายไฟ
Specifications

Brand / Model L-MARK / LK330

Mode of printing Thermal transfer printing

Resolution 300 dpi

Certification CE approved quality

Printing character height 1-6 mm (half-full width)

Max number of input pages 198

Printing speed 25 mm/sec

Material 1 PVC tube :  ID : 2.0 - 8.0 mm

Material 2 Label Cassette tape width 6, 9 and 12 mm

Material 3 ID Strip Cassette tape width 4, 9 and 12 mm 

Heat shrink tube Dia. 3.0-6.8 mm

Material 5 PVC plate width 8-10 mm, Thickness 0.5 mm

LCD, white color background, displaying up to 5 lines

easy to recheck and adjust

Characters printable English, number and symbol

Entry method Standard 85-keys, easy to operate

Internal memory About 100,000 characters

External memory ** USB memory (Optional : L-MARK model LK330U)

PC Interface USB 2.0 Full Speed (32bit, 64bit), Can import file from excel

Material cutting method Automatic half-cutting, Automatic full-cutting

Power supply DC12V 2A

Battery Continuous printing 3-4 hours with new batteries

Overall dimensions 290(W) x 350(L) x 95(H)

Weight Approx. 2 kg, come with soft case - easy to carry

รายละเอยีด

ยีห่อ้/โมเดล L-MARK / LK330

วธิกีารพมิพ์ หัวพมิพค์วามรอ้น

ความละเอยีดในการพมิพ์ 300 dpi

เอกสารรับรอง รองรับมาตรฐาน CE

ขนาดตวัหนังสอื 1-6 มลิลเิมตร (ตวัเต็มและตวัครึง่)

จ านวนบรรทัดทีพ่มิพไ์ด ้ 198 บรรทัด

ความเร็วในการพมิพ์ 25 มลิลเิมตรตอ่วนิาที

วสัด ุ1 ปลอกสายพวีซี ี:  เสน้ผา่นศนูยก์ลางภายใน : 2.0 - 8.0 มลิลเิมตร

วสัด ุ2 ตลบัสติ๊กเกอร ์ หนา้กวา้ง 6, 9 และ 12 มลิลเิมตร

วสัด ุ3 ตลบัแผน่พลาสตกิ หนา้กวา้ง 4,9 และ 12 มลิลเิมตร

ทอ่หด เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3.0-6.8 มลิลเิมตร

วสัด ุ5 แผน่เพลทพลาสตกิพวีซี ีหนา้กวา้ง 8-10 มลิลเิมตร หนา 0.5 มลิลเิมตร

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD กวา้งถงึ 5 บรรทัด และ แสดงผลการตัง้คา่

ในแตล่ะบรรทัด สะดวกตอ่การใชง้านและชว่ยป้องกันการผดิพลาด

ภาษาทีร่องรับ อังกฤษ,ตวัเลข และ สญัลกัษณ์

คบีอรด์ คบีอรด์พลาสตกิอยา่งด ี85 ปุ่ ม งา่ยตอ่การใชง้าน

หน่วยความจ าภายใน ความจ าในตวัเครือ่งมากถงึ 100,000 ตวัอักษร

หน่วยความจ าภายนอก ** หน่วยความจ าจาก USB (เฉพาะ L-MARK รุน่ LK330U เทา่นัน้)

การตอ่เชือ่มคอมพวิเตอร์ สามารถตอ่คอมพวิเตอรไ์ด ้(32bit, 64bit)  และ สามารถ

น าเขา้ไฟลจ์ากโปรแกรม EXCEL ได ้

การตดัชิน้งาน มกีารตัดอัตโนมัตริะหวา่งค า โดยมใีบมดี 2 ใบ แยกการทางานแบบ 

HALF CUT และ FULL CUT  ชว่ยใหอ้ายกุารใชง้านของใบมดียาวนานมากขึน้

อปุกรณ์จา่ยไฟ DC12V 2A

แบตเตอรี่ ใชง้านไดต้อ่เนือ่งนานประมาณ 3-4  ชัว่โมง เมือ่ชารจ์เต็ม

ขนาดภายนอก 290 x 350 x 95 มลิลเิมตร  (กวา้งx ยาวx สงู)

น ้าหนัก นา้หนักตวัเครือ่ง 2 กโิลกรัม พรอ้มกระเป๋าสะพาย สะดวกตอ่การพกพา

Inside printer LK330

** USB Memory

Only Model LK330U

Material 4

วสัด ุ4

หนา้จอแสดงผล

Display

    MODEL : LK330

L-MARK Model LK330 with plastic keyboard 85 keys, easy to 

operate

LCD, dispalying up to 5 lines - easy to recheck and adjust

PC interface with PC or Laptop
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