
SÉRIE EM 

IMPRESSORA DE 
ETIQUETAS 
COMERCIAIS DE 
CÓDIGO DE BARRAS DESIGN 

SIMPLIFICADO
CAPACIDADE 
EXTRA 
GRANDE DE 
CONSUMÍVEIS

DESIGN INOVADOR E SIMPLIFICADO 
QUE PROPORCIONA O MELHOR

Como os homens de grande sabedoria muitas vezes parecem 
loucos, a grande arte se esconde no disfarce da simplicidade. 
Qualquer louco inteligente pode tornar as coisas maiores e 
mais complexas, mas é preciso um toque de gênio e muita 
coragem para se mover na direção oposta.

Apresentando a nova série EM, o desempenho de grau in-
dustrial em um perfil elegante e conciso. O pequeno corpo da 
impressora com alto volume de mídia combinado com o de-
sempenho de nível industrial, faz da série EM a mistura perfeita 
entre design simples e interpretação sofisticada.

BENEFÍCIOS

Projetada com a experiência completa do usuário em men-
te, a série EM quebrou o estereótipo com o suporte de mídia 
externa integrado, tornando-a perfeita para aplicações de alto 
volume de impressão em espaço limitado. 

No corpo compacto da série EM, nosso esforço pela facilidade 
de uso pode ser encontrado em cada canto. Com desenhos 
como a estrutura esquerda e direita que separa claramente a 
área de operação e a área de impressão, a operação da im-
pressora é mais fácil do que nunca. 

Com funções extensíveis como Wi-Fi, Bluetooth, a série EM 
está à altura das tarefas para lidar com todas as situações com 
facilidade. 

A série EM é fabricada com componentes de cabeça de im-
pressão duráveis e de grau industrial, tornando a impressão 
uma vista encantadora para se ver.

O suporte retrátil 
aceita mídias de 
até 8 polegadas 
de diâmetro

Diminui o tempo  
de parada já que 
ribbons de até  
300 metros são 
suportados

O projeto estrutural 
claro e conciso 
permite a máxima 
eficiência

Módulos ampliados 
personalizáveis 
oferecem potencial 
para uma verdadeira 
operação sem fio



Modelo   EM210

Método de Impressão Transferência Térmica e Térmica Direta

Resolução  203 dpi    

Velocidade Máxima de Impressão 4 ips (101.6 mm/s)   

Largura Máxima de Impressão 4.25″(108 mm)   

Comprimento Máximo de Impressão 157″(4000 mm)

HEAT™ Nível  II   

Memoria   8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM

Mídia   Largura: 4.37″(111 mm) max., 0.98″(25 mm) min.

   OD: 8″(203.2 mm) max.; ID: 1″(25.4 mm) min.

Espessura da Mídia 0.003″~ 0.006″(0.08 ~ 0.15 mm), incluindo o revestimento

Ribbon   Largura: 4.3″(110 mm) max., Comprimento: 984′′  (300 m) max.

   OD: 2.68″(68 mm) max.; ID: 1″(25.4 mm) min.

Fontes   Five built-in dot matrix ASCII fonts, supports downloadable TrueType Fonts

Tipos de código de barras Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Code 128/subset A, B, C, Codabar, 

   Interleave 2 de 5, UPC A/E 2 e 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128, etc.

   Código de barras 2D: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code, etc.

Sensor de mídia  Reflexivo (Ajustável) / Transmissivo

Interfaces  USB DEVICE 2.0

Adaptador de energia Entrada: AC 100~240 V, 50~60 Hz; Saída: DC 24 V, 2.5 A

Peso   6.17lbs (2.8 kgs)

Dimensões  Com o suporte da Mídia em um estado retraído:

   L 9.53″(242mm) x C 9.86″(250.5mm) x A 7.83″(199mm)

   Com o suporte da Mídia em um estado ampliado:

   L 9.53″(242mm) x C 13.7″(348.5mm) x A 7.83″(199mm)

Ambiente de operação Temperatura: 32°F ~ +104°F (0℃ ~ 40℃ ), 

   Umidade relativa: 5% ~ 85% sem condensação

Ambiente de armazenamento Temperatura: -40°F ~ +140°F (-40℃ ~ 60℃), 

   Umidade relativa: 5% ~ 85% sem condensação

Itens opcionais  Porta serial RS-232 (Dependente da fábrica)

   Wi-Fi, Bluetooth, Guilhotina de corte, Cortador rotativo, Rebobinador externo,  

   Adaptador de guia de Mídia, 1 Porta Ethernet Adaptativa 10/100 M

ESPECIFICAÇÕES

APLICAÇÕES

Assistência médica

Courier & Logística

Varejo

Gestão de Ativos Fixos

…

AMOSTRAS

POSTEK ELECTRONICS CO., LTD.

Wisdom Plaza, Block B, Tower 2, 18th Floor 
Qiaoxiang Road, Nanshan District, Shen Zhen, 
Guang Dong, China

T  +86-755-83240988  
F  +86-755-83202898

WWW.POSTEKCHINA.COM

* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

* HEAT™, o ajuste de equilíbrio de aquecimento adaptativo, recentemente desenvolvido pela POSTEK, é uma tecnologia de
  ponta no controle de aquecimento de cabeças de impressão térmica. Com HEAT™, as impressoras POSTEK podem melhorar 
  significativamente seu desempenho nos aspectos de clareza de impressão e velocidade de impressão. O nível HEAT™ repre
  senta a fineza da uniformidade de aquecimento, sendo o nível I o mais fino. 


