SF40A

Impressora de Impacto

O Valor da OHAUS em uma Impressora Portátil com Recursos Completos
A completamente nova SF40A combina alta performance e múltiplas funções, oferecendo a
qualidade e a durabilidade da OHAUS em uma impressora portátil. A SF40A oferece funcionalidade
avançada em uma impressora fácil de configurar e usar por um valor excepcional. Essa impressora
versátil é ideal para utilização em conjunto com as balanças OHAUS em aplicações laboratoriais,
industriais e educacionais, assegurando a documentação precisa dos resultados de pesagens.
Os Recursos Padrão Incluem:
• Múltiplos Modos de Aplicações e Recursos de Suporte ao Processo de Relatório de Dados
– A SF40A é equipada com os modos de estatística e totalização que oferecem funcionalidade
adicional útil na determinação de pesos e processos de relatório. A SF40A também oferece o
recurso de relógio em tempo real, o qual inclui data e horário nas impressões. O sistema de
backup por bateria garante que os dados de data e horário sejam precisos.

• Facilidade de Configuração que Elimina Desperdício de Tempo – Não deixe que sua

impressora prejudique a eficiência de seu processo de pesagem. As balanças OHAUS melhoram
e aumentam a produtividade, e a SF40A oferece os mesmos benefícios para manter seu trabalho
em dia e concluí-lo da forma mais eficiente possível.
O software de configuração PC torna a conexão da impressora entre a balança e o computador
um processo rápido e conveniente, também facilitando a configuração da data, horário e taxa
baud. A RS232 com saída de dados GLP/GMP pode auxiliar no cumprimento de requisitos de
conformidade e rastreabilidade.
• Impressão Multilíngue Suporta Operação Universal – A SF40A suporta impressão no idioma
do dispositivo conectado, imprimindo em 13 diferentes idiomas.

Impressora de Impacto

SF40A

Modelo

SF40A

Número de Colunas

40 colunas

Velocidade de Impressão
Rolo de Papel (largura x diâmetro)

Aproximadamente 1.2 linha por segundo
Papel padrão 2.26 pol. x Ø 2.36 pol. max / 57.5 mm x Ø 60 mm max.
Adaptador AC Entrada: 100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz
Adaptador AC saída: 12 VDC, 2.5 A

Alimentação
Interface

RS232C

Temperatura Ambiente

32 ºF – 104 ºF / 0 ºC – 40 ºC

Dimensões da Impressora (L x C
x A)

5.5 x 8.1 x 2.9 in. / 140 x 205 x 73 mm

Peso Líquido

1.6 lb / 740 g (Rolo de papel incluso)

Outros Recursos Padrão

Indicador de condição, 40 caracteres por linha, compatível com papel de etiqueta contínuo, executa operações de tara e zero
diretamente a partir da impressora.
Impressão Multilíngue: Inglês, espanhol, alemão, italiano, francês, chinês, coreano, japonês, russo, polonês, português, húngaro e
checo.

Acessórios

Papel .................................................................................................... 12120799
Eixo Giratório de Papel ........................................................................... 30063920
Fita ..........................................................................................12120798
Cabo 1 Impressora - Discovery, Explorer™,
Adventurer™ Pro, Pioneer™, MB 35/45, MB 23/25,
Ranger™, Ranger™ Count, “T” Series Dry Indicators .....12122603
Cabo 2 Impressora - Voyager® Pro, Explorer® Pro.................. 12106963
Adaptador de cabo ................................................................................... 30059316

Dimensões

5.51 in
140 mm

2.95 in
75 mm

80774639

8.07 in
205 mm
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