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SP700-serien
Avancerad och snabb kvittoskrivare med Clamshell™-design

� En snabb, högkvalitativ,
9-stiftsskrivare som kan producera
13 x 20 kvittorader per minut
(4,7 till 8,9 rader per sek.)

� Enkel pappersladdning med
”Drop-In & Print”. Ladda helt enkelt
en pappersrulle i skrivaren, stäng
luckan och skriv ut!

� Ny stänkfri design med ytor som är
lätta att rengöra för problemfri
användning i kök eller barer

� Tvåfärgad utskrift möjlig för ett bättre
intryck

� Inbyggd nätadapter med
universalkabel inkluderad i köpet

� Värdehöjande programvara för
användare, systembyggare och
programutvecklare med verktyg för
marknadsföring och grafik, inklusive
det nya grafikhanteringsverktyget
med en namn- och listfunktion för lätt
identifiering och bruk för upp till 255
bilder. Verktyget kan även användas
för flera skrivarkonfigurationer, där
datorn snabbt och enkelt sänder
varje komplett grafiklista

Logolagringsverktyget kan ladda
ner flera bilder (svartvita eller i färg i
flera olika format) genom att helt
enkelt skriva ut ett dokument som
innehåller samtliga bilder

Den virtuella serieportemulatorn
medger bruk av Ethernet- eller USB-

gränssnitt samtidigt som den gamla
programvaran bibehålls

� Stars nya ”intuitiva” kompatibilitet för
Microsoft-program omfattar
JavaPOS™ och OPOS™ med Vista
WHQL-certificering

Typiska tillämpningar

� Kvittoskrivare
för butiksdatasystem som kräver
tillförlitlighet och snabbhet

� Bar och restaurang
Stänkskydd, effektiv ljudgivare samt
väggmontering för kök och bar

SP712 Version med avrivningskant

SP712R Version med avrivningskant
och upprullare av kvittoremsa

SP742 Version med automatisk sax

SP742R Version med automatisk sax
och upprullare av kvittoremsa

Tillgänglig i vit eller svart, med serie-,
parallell- eller USB-version (WHQL
certifierad) samt version utan gränssnitt
för eftermontage av ethernet eller WiFi.

HÖG HASTIGHET

upp till 8,9
rader per 
sekund

ENKEL ATT LADDA FLERA KOPIOR AVRIVNINGSKANT ELLER
AUTOMATISK SAX

VERSION MED 
UPPRULLARE

INBYGGD
STRÖMFÖRSÖRJNING RÖTT OCH SVART CRT-TILLFÖRLITLIGHET

22 000 000 RADER

Snabb prestanda

Skrivare Drivrutin Kvitton
per minut

Star SP742 SP712 / 742 V1.0 13

EpsonTM-U220™ Advanced Driver 3.0.2E 9

Resultat vid utskrift av 80mm brett x 150mm långt kvitto med Microsoft Windows
XP™ på en Pentium-dator med 1996 MHz CPU och 512 MB RAM



SP700-skrivaren, tekniska data

Utskriftsmetod 9-stift seriell anslagsmatris

Skrivarversioner:
SP712 Svartvit och röd/svart modell med avrivningskant
SP742 Svartvit och röd/svart modell med automatisk sax

(fullt eller partiellt klipp)
SP712 / 742 med bakåtmatning Modeller med avrivningskant och automatisk sax
Gränssnittsversioner RS232 / parallel / USB 2.0 / utan gränssnitt
Gränssnittsalternativ USB (IFBD-HU06), seriellt (IFBD-HD04) och parallellt (IFBD-HC04),

Ethernet (IFBD-HE06), seriellt med 9 stift (IFBD-HN04) och WiFi

Utskriftshastighet Kan skriva ut 13 x 20 kvittorader per minut från
4,7 till 8,9 rader per sek. beroende på antalet kolumner

Matningshastighet Cirka 5,6 tum per sek. (@ kontinuerlig matning)

Skrivarriktning Dubbelriktad, logisk

Utskriftstypsnitt:
Teckenmatris 7 x 9 (halvpunkt) / 5 x 9
Kolumnkapacitet 42 / 35
Teckenstorlek (mm) 1,2 (B) x 2,42 (H) / 1,5 (B) x 2,42 (H)
Teckenuppsättning 95 alfanumeriska, 32 internationella
Teckentabeller 40
Tecken per tum 16,9 / 14,1

Pappersladdning Öppna luckan, släpp ner papperet, stäng luckan och skriv ut. Enkel
laddning med genomskinligt lock

Papperhantering:
Bredd, inklusive guide: 76mm (standard), 69,5mm, 58mm (± 0,5) x 85mm rulldiameter
Tjocklek 1 lager 0,06 till 0,085mm
Kopieringskvalitet 2 lager Original + 1, 0,05 till 0,08mm per del, totalt mindre än 0,14
Kopieringskvalitet 3 lager Original + 2, 0,05 till 0,08mm per del, totalt mindre än 0,20

Väggmontering Tillgängliga för alla modeller (upp till tvådelat papper)

Papperssensorer Papper slut (sensor för papper nästan slut finns tillgänglig –
fabriksmonteras), sensor för ”black mark”

Bläckets livslängd:
RC700B 3 miljoner tecken
RC700BR 1,5 miljoner tecken i svart / 0,75 miljoner tecken för rött
RC700D Laundry-band

Databuffert 8 kB

Program-ROM Flash Memory (16 MB), NV bitbild 256 kB

Emulering Star Mode och ESC/POS™

Tillgängliga drivrutine Windows 2000/XP/XP Embedded/WePOS/Vista™/ CE, Linux™,
Mac OS X, Windows 98/ME/NT4 (endast nedladdning)
OPOS™, Java-POS™, CUPS™, POS.Net, USB Venbor Class, Star IO

Strömförsörjning INTERN strömförsörjning med bifogad strömkabel

D.K.D.-funktion 2 drivrutiner

Tillförlitlighet MCBF 22 miljoner rader

Automatisk sax (giljotin) 1,5 klipp (fulla eller partiella klipp)

Totala mått 160 (B) x 245 (D) x 152 (H) mm
160 (B) x 245 (D) x 183 (H) mm (versioner med upprullare

Vikt SP712: 2,96 kg, SP742: 3,18 kg, SP712R: 3,43 kg, SP742R: 3,65 kg

EMI-standard VCCI klass A, FCC klass A, CE

Säkerhetsgodkännanden UL, C-UL, TÜV, CB, EN60950

Alternativ Ljudgivare, Markeringssensor, sats för väggmontering eller
lodrät montering, Gränssnitt (se ovan)

Inbyggd strömförsörjning och plugin-gränssnitt

Enkel pappersladdning
med ”Drop-In & Print”
och förbättrad
stänkskyddsdesign

Genomskinligt fönster
ger okomplicerad
pappershantering

Lodrät placering med
kompakt storlek

NY Star SP700-version med upprullare av kvittoremsa

Lättmonterad
ljudgivare (tillval)

Enkelt underhåll och bruk

Högkvalitativ utskriftsgrafik i två färger

ESC/POSTM

Kompatibilitet med de flesta
större operativsystem

Vista™
WHQL
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