
G2000 | G3000

IMPRESSORA DE 
ETIQUETAS DE 
CÓDIGOS DE BARRAS  
INDUSTRIAIS LEVES

DESFRUTAR DE UMA DESKTOP COM  
CARACTERÍSTICA E DESEMPENHO INDUSTRIAL

O projeto otimizado do módulo de cabeça de impressão, a 
estrutura inovadora esquerda-direita e a transferência térmica por 
convecção patenteada forjam uma impressora altamente confiável 
da série G, capaz de lidar com uma ampla gama de consumíveis e 
trabalhos de impressão pesados. 

A impressora da série G traz todas as vantagens das impressoras 
de etiquetas industriais convencionais com a vantagem adicional 
de economia significativa de espaço e custos.

BENEFÍCIOS

O projeto estrutural otimizado do módulo de cabeça de impressão 
permite fácil ajuste da pressão da cabeça de impressão e controle 
preciso do tempo de descascamento dos ribbons na TPH. Assim, 
a nova impressora da série G é realizada com forte compatibilidade 
entre ampla gama de consumíveis e excepcional qualidade de 
impressão, bem como custo de manutenção reduzido e melhor 
relação custo-benefício. 

A fácil montagem do ajuste da tensão do ribbon garante um 
desempenho de trabalho estável e confiável. 

Com um display LCD gráfico de 4 linhas, todo o status da impres-
sora é claramente demonstrado durante a impressão autônoma. 
Estrutura de uma peça, reforçada em todos os lados, proporciona-
ndo alta qualidade e confiabilidade. Projeto da estrutura esquerda 
e direita, separando completamente o sistema de controle central 
da área operacional, facilitando muito a operação e a manutenção. 

A tecnologia patenteada nacional “Transferência de calor convecti-
va” garante sempre uma temperatura de trabalho fria, mesmo 
quando se imprime 24x7. 

Todas as peças rotativas são suportadas por rolamentos de 
esferas ou rolamentos fixos, eliminando assim o desgaste causado 
pelo contato direto com o plástico.

PEÇAS 
ROBUSTAS
MÁQUINAS  
DURÁVEIS
CONFIABI- 
LIDADE E 
DURABILIDADE

“Transferência de 
calor convectiva” 
patenteada a nível 
nacional

Ajuste da pressão 
da cabeça de 
impressão mais 
controle do tempo 
de descascamento 
da fita

Desempenho de 
nível industrial 
estruturado à 
esquerda e à direita

Fácil ajuste da 
tensão do ribbon



Modelo	 	 	 G2000    G3000

Método de Impressão Transferência Térmica e Térmica Direta

Resolução  203 dpi     300 dpi 

Velocidade Máxima de Impressão	 6 ips (152.4 mm/s)   4 ips (101.6 mm/s) 

Largura Máxima de Impressão	 4.25″(108 mm)    4.17″(106 mm)

Comprimento Máximo de Impressão 315″(8000 mm)    157″(4000 mm)

HEAT™ Nível   I     I

Memoria   8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM 

Mídia   Largura: 4.4″(112 mm) max., 0.98″(25 mm) min.

   OD: 6″(152 mm) max.; ID: 1″(25.4 mm) min.

Espessura da Mídia 0.003″~ 0.008″(0.08 ~ 0.20 mm), incluindo o revestimento

Ribbon   Largura: 4.3″(110 mm) max.; Comprimento: 984.25′′  (300 m) max.

   OD: 2.75″(70 mm) max.; ID: 1″(25.4 mm) min.

Fontes   Cinco fontes ASCII de matriz de pontos embutidas,  

   fontes TrueType descarregáveis pelo usuário

Tipos de código de barras Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 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 (Múltiplas posições de montagem)

Interfaces  RS-232 Serial, 10/100 M Ethernet adaptável, USB DEVICE 2.0, USB HOST

Adaptador de energia Entrada: AC 100~240 V, 50~60 Hz; Saída: DC 24 V, 4.0 A

Peso   7.72lbs (3.5 kgs)

Dimensões  L 10.2″(259 mm) × C 13.9″(354 mm) × A 8.1″(205 mm)  

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 paralela Centronics (Dependente da fábrica)

   Cortador rotativo, Rebobinador de etiquetas externas, 

   Suporte de mídia externo, Adaptador de guia de Mídia

APLICAÇÕES

Eletrônicos

Têxteis

Produtos de consumo

Etiqueta de bolsa

Rotulagem de registros médicos

…

ESPECIFICAÇÕES

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. 


