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Správna voľba pre

TLAČIARNE ETIKIET
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SPRÁVNA VOĽBA
TSC Auto ID Technology je jeden z popredných výrobcov kvalitných a cenovo dostupných termo tlačiarní vo svete. Všestranná ponuka 
začína prenosnými tlačiarňami, pokračuje stolnými tlačiarňami a končí priemyselnými, kde je potrebné tlačiť 24 hodín denne 7 dní v týždni. 
TSC tlačiarne sú známe pre svoju robustnú, spoľahlivú konštrukciu a jednoduchosť ovládania. Samozrejmosťou je, že všetky modely sú 
certifikované podľa ISO9001 a vzťahuje sa na nich 2 ročná záruka, najlepšia v tejto branži - to sú body, ktoré zabezpečujú  spokojných 
zákazníkov na celom svete.

Naše úspechy :
 Približne 3 milióny predaných tlačiarní potvrdzujú našu kvalitu
 Patríme k top 5 výrobcov termo tlačiarní
 Viac ako 25 rokov skúsenosti Vám zaručia skúseného a spoľahlivého partnera pri tlači etikiet

Silné stránky
 Najlepší pomer cena - kvalita na trhu
 Veľký výber výkonných tlačiarní etikiet pre všetky požiadavky v priemysle, maloobchode, logistike, transporte a zdravotníctve
 Dvojročná záruka pre všetky modely ako dôkaz pevnej konštrukcie a optimálneho dizajnu a kvality
 Jednoduchá konfigurácia Vašej  tlačiarne vďaka softwaru DiagTool a TSPL-EZ Firmware 
 Ľahká výmena starších tlačiarní vďaka TSPL_EZ emulácii s ZPL® aEPL2® tlačového jazyka “right out of the box” 
 Široké možnosti úprav po stránke hardwaru a softwaru podľa priania zákazníka
 Flexibilita pri vývoji riešení na mieru vďaka vlastnej výrobe
 Veľké nasadenie pri vývoji nových produktov pre uspokojenie všetkých potrieb zákazníka

Ocenenia a certifikáty
 2010 – Deloitte Technology Fast500™ Asia-Pacific Award
 2011 – TSC je na listine Forbes Asia 200 Best Under A Billion 
 2012 – Certifikát za Corporate Governance System CG6006
 2012 – Taiwan Excellence Award 2012 pre  TTP-225
 2013 - Taiwan Excellence Award 2013 pre ME240 Sériu



Vysokokvalitné  riešenia  pri  označovaní,  ktoré  môžete  použiť : TSC ponúka veľký výber rôznych 
termo tlačiarní, ktoré sú perfektne navrhnutné pre Vaše rôzne požiadavky tlačenia. Začína to napríklad 
tlačením prehlásenia o zhode (CE), rôznych produktových oznámení a varovaní, ktoré si súčasný - 
moderný marketing vyžaduje končiac označovaním tovaru pri inventúre alebo rôznych bezpečnostných 
etikiet na sudy.

Silná podpora pre všetky druhy akcií : Pre tlač vstupeniek, leteniek, vernostných kariet, VIP kariet, 
stravných lístkov, poukážok, kupónov, náramkov pre rôzne udalosti alebo lístky pre autobusovú kyvadlovú 
prepravu sme vyvinuli ideálny rad tlačiarní, ktoré sú dostatočne výkonné a zároveň kompaktné pre 
použitie v priestoroch, kde sa každý kúsok miesta cení - či už pri pokladniach v kine a zábavných parkoch, 
pri rôznych sezónnych a športových akciach, koncertov, na veľtrhoch, pretekárskych tratiach, nočných 
kluboch, múzeí a ďalších miestach.

Modernizujte a zefektívnite prácu vo Vašej organizácii : So stolnými a prenosnými tlačiarniami 
dokážete zefektívniť procesy, vytvárať transparentnosť a bezpečnosť, zmodernizovať metódy nahrávania 
a sledovať dôkazy ľahšie a presnejšie. Tlačiarne TSC zaručujú najvyššiu precíznosť pri vydávaní povolení 
alebo parkovacích lístkov a šetria čas aj peniaze. Poskytujú taktiež možnosť tlače identifikačných lískov 
alebo náramkov pre lepšiu bezpečnosť budov. 

Zlepšite doručovací systém v zdravotníctve : Nemocničné prostredie, ktoré chráni bezpečnosť 
pacientov je prvoradé. S TSC tlačiarnami etikiet môžete rýchlo vyrábať náramky, značky a štítky na 
vyžiadanie pre sledovanie priebehu liečby pacienta, vrátane vykonaných skúšok a podávaných liekov. 
Naše tlačiarne etikiet Vám dovolia pozorne sledovať zásoby, výstroje, vybavenie a iné materiály, aby sa 
zabránilo stratám a pomôžu udržať primeranú hladinu zásob na potrebných miestach nemocnice. 

Zjednodušte svoju procesnú logistiku : Od  značenia  rôznych položiek a popisovania paliet až po 
inventúrnu kontrolu a triedenie tovaru ponúka TSC široký sortiment na automatické identifikačné riešenia 
- Auto ID, ktoré Vám budú nápomocné pri sledovaní tovaru počas jeho pohybu. S našim riešením 
čiarových kódov dokážete identifikovať presne  reálny stav skladu, pri jeho spracovaní až po expedíciu. 

Bezchybné sledovanie tovaru a kontroly kvality : Je jedno, že či chcete sledovať material na páse 
alebo počas jeho celeho pohybu od dodávateľa - TSC riešenie čiarových kódov Vám zaistí bezporuchovú 
a bezproblémovú identifikáciu, znižuje náklady a podporuje dodatočne Vašu kontrolu kvality. Aj vďaka 
vysokovýkonným priemyselným tlačiarňam od TSC máte rýchly prístup k informáciam, ktoré potrebujete, 
či už počas výroby produktu alebo riešení reklamácii.

Maximálne využitie pre poštové a balíkové služby : S pomocou našich tlačiarní pre čiarové kódy 
obmedzíte ručnú prácu pri spracovaní balíkov a dopisov na minimum. Vďaka tomu dokážete zredukovať 
nielen pracovnú-náročnosť , ale zároveň zvyšujete aj Vašu produktivitu a zabraňujete resp. minimalizujete 
chybné triedenie. Pretože s automaticky čitateľnými etiketami s čiarovými kódmi si môžete byť istý, že 
pošta počas svojej cesty od triedenia a zasielania bude  presne  identiifikovaná a roztriedená.

Maximalizujte návratnosť svojich maloobchodných operácií : TSC ponúka rad tlačiarní čiarových 
kódov, ktoré sú ideálne pre maloobchodné aplikácie, vrátane point-of-sale, označovanie regálov, 
označovanie výrobkov  a tlač cenoviek. Naše výrobky sú navrhnuté s jediným cieľom na mysli: pomôcť 
spustiť Váš obchod rýchlejšie a efektívnejšie, podporiť zvyšovanie produktivity zamestnancov, zvýšenie 
marže vďaka nižším nákladom, a dodávať prvotriedny zákaznícky servis.

Zvýšte efektívnosť Vašej dopravy - dopravných prostriedkov : Je jedno, že či chcete sledovať zásielky 
alebo tlačiť lístky, účtenky alebo označovať resp. tlačiť etikety pre sledovanie batožiny - TSC riešenie čiarových 
kódov Vám pomôže zvýšiť efektívnosť a  výkon pri Vašich dopravných operáciach. Pre nákladnú dopravu 
ponúkame širokú škálu  priemyselných a mobilných tlačiarní, ktoré podporia efektívnosť Vašich zásielok
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TSC PRIEMYSELNÉ TLAČIARNE :
LEPŠIA VOĽBA
Pre neporaziteľný pomer cena - výkon, neprekonateľnú trvanlivosť

ME240  SÉRIA TTP-2410MT SÉRIA MX240  SÉRIA TTP-2610MT SÉRIA TTP-286MT SÉRIA
Skladovanie a  distribúcia * * *
Označovanie regálov * * * * *
Priemyselné zákázky * *
Zdravotnícka starostlivosť * *
Tlač prehlásení o zhode (CE) * * * * *
Výrobný proces * * *
Tlač na zákazku * *
Tlač etikiet * *
Etiketovanie elektroniky a šperkov * *
Expedícia a príjem tovaru * *
Označovanie paliet * *
Inventúra * * * *
Označovanie sudov * *
Evidencia na colnici * *
Grafika, texty a loga * *
Viacnásobné etikety * *
Bezpečnostné etikety * *

POUŽITIE PODĽA MODELOV – TERMO - TRANSFÉROVÉ - PRIEMYSELNÉ - TLAČIARNE

Vo výrobe a na montážnej linke, ale aj v celom dodávateľskom reťazci zaisťujú priemyselné vysoko výkonné tlačiarne spoločnosti TSC bez-
problémovú a kontinuálnu identifikáciu a sledovateľnosť všetkých produktov. Pre výdrž máme svoje výkonné modely s robustnou a odolnou 
oceľovou konštrukciou a vnútornými komponentami, ktoré sú určené pre dlhšie použitie v hromadnej výrobe v komerčnom využití. Zaisťujú 
presný tlačový obraz aj pri najvyššom objeme tlače a rýchly prenos štítkov v nepriaznivých prostrediach. Ich bezkonkurenčný pomer cena - 
výkon a životnosť oceňujú stovky tisíc zákazníkov po celom svete - oni si uvedomili, že TSC je skutočne lepšia voľba pre najvyššie nároky v 
priemyselnom odvetví.



PRIEMYSEL

ŠIROKÝ FORMÁT

 TTP-2410MT SÉRIA – NAJVÝKONNEJŠIA TLAČIAREŇ VO SVOJEJ 
TRIEDE. Vďaka jednoliatej hlinikovej konštrukcii je vhodná na použitie aj 
do ťažkých podmienok a zvláda bezproblémov rýchlu a spoľahlivú tlač.

 S dostupným rozlíšením 203, 300 a 600 dpi je takto pripravená pre všetky 
náročné tlačové úlohy.

TOP VLASTNOSTI 

 Najlepšia kvalita tlače vďaka Thermal Smart 
Control™ - pre precízne tlačené čiarové kódy 
najvyššej kvality

 Robustná jednoliata konštrukcia pre najväčšie 
nároky

 Farebný 4.3” dotykový displej so                 
6-timi tlačidlami

 Rýchla tlač s rýchlosťou do 356 mm                 
za sekundu (14”)

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

TTP-2410MT 203 DPI 104 mm 25.400 mm 14 IPS
270 mm x 308 mm x 515 mm

10,63” x 12,13” x 20,28”
15 kgTTP-346MT 300 DPI 104 mm 11.430 mm 10 IPS

TTP-644MT 600 DPI 104 mm 2.540 mm 4 IPS

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

MX240 203 DPI 104 mm 25.400 mm 14 IPS
300 mm x 393 mm x 510 mm

11,81“ x 15,47“ x 20,08“
18 kgMX340 300 DPI 104 mm 11.430 mm 12 IPS

MX640 600 DPI 104 mm 2.540 mm 6 IPS

 MX240  SÉRIA – VYSOKO VÝKONNÁ TLAČ NOVEJ GENERÁCIE. Bola 
vyvinutá a konštruovaná pre najnáročnejšiu tlač etikiet v 24 hodinovom 
nasadení a zakladať sa dajú farbiace pásky o dĺžke až 600 metrov. K 
štandardu patrí ako USB 2.0, Centronics a Ethernet tak aj 2 USB-porty pre 
použitie skeneru a klávesnice. Táto tlačiareň nasadzuje vysokú laťku so 
svojou extrémne veľkou pamäťou a veľmi dobrou kvalitou tlače - dokáže 
tlačiť 3 mm dlhé etikety.

TOP VLASTNOSTI 

 Hliniková jednoliata koštrukcia 
 Silný 536 Mhz Procesor
 Farebný 4.3” dotykový displej so                  

6-timi tlačidlami
 Rýchlosť tlače až do 356 mm za sekundu (14”)

 TTP-2610MT SÉRIA – UŽIVATEĽSKY PRIATEĽSKÁ PRIEMYSELNÁ 
TLAČIAREŇ PRE TLAČ ETIKIET V ŠIROKOM FORMÁTE.  Perfektná 
voľba pre tlač kvalitných, veľkoformátových produktových, marketingových, 
expedičných, dodacích alebo bezpečnostných etikiet ako aj pre 
označovanie sudov a paliet. Dva modely tejto série spĺňajú najvyššie 
požiadavky na kvalitu, rýchlosť a spoľahlivosť.

TOP VLASTNOSTI 

 Farebný 4.3” dotykový displej so                 
6-timi tlačidlami

 Vysokokvalitná jednoliata                               
hliníková konštrukcia

 Ethernet, USB 2.0, sériový a  paralelný          
port ako štandard

 USB Host pre “Stand-Alone”systém                     
a zadávanie dát cez tlačiareň

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

TTP-2610MT 203 dpi 168 mm 14.732 mm 12 IPS 355 mm x 337 mm x 520 mm
13,98” x 13,27” x 20,47”

23 kg
TTP-368MT 300 dpi 168 mm 6.604 mm 10 IPS

 TTP-286MT SÉRIA – TERMO TRANSFÉROVÁ TLAČIAREŇ SO ŠÍRKOU 
TLAČE AŽ 8,6”. Ideálny pre tlač širokoformátových dokumentov , 
marketingových a bezpečnostných etikiet. Možnosť využitia pri inventúre 
alebo tlači etikiet pre sudy a palety. Pre rôzne použitie máte na výber dva 
silné modely v tejto triede.

TOP VLASTNOSTI 

 Hliníková jednolita konštrukcia a kovo- vý kryt 
s veľkým oknom

 Etikety do šírky až 241,3 mm (9.5”) a  maximál-
na tlač až do šírky 

 219,5 mm (8.64“) pri rozlíšení  až 30 0 dpi
 Dĺžka fólie až do  600 Metrov

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

TTP-286MT 203 dpi 216 mm 11.430 mm 6 IPS 440 mm x 336 mm x 514 mm
17,32” x 13,23” x 20,24”

23,7 kg
TTP-384MT 300 dpi 219,5 mm 5.080 mm 4 IPS

 ME240  SÉRIA – TERMO-TRANSFÉR PRIEMYSELNÁ TLAČIAREŇ S 
NAJLEPŠÍM POMEROM CENA - VÝKON.  Vyznačuje sa svojou malou 
plochou a nízkou konštrukciou a nájde aj tam miesto, kde veľké 
priemyselné tlačiarne nepasujú. Kovová konštrukcia a jednoliatý hliníkový 
tlačový mechanizmuss odolávajú najťažším podmienkam bez toho aby 
ohrozovalí Váš rozpočet.

TOP VLASTNOSTI

 2-Tasten 3-LED (Basis model) / 6-Tasten
 LCD (rozšírená verzia)
 450 Metrov  dlhá farbiaca páska
 Odnímateľná konštrukcia pre vlastné           

špeciálne nasadenie alebo pre automaty

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

ME240 203 DPI 104 mm 2.286 mm 6 IPS 286 mm x 259 mm x 434 mm
11,26” x 10,20” x 17,09”

11 kg
ME340 300 DPI 104 mm 1.016 mm 4 IPS

  TERMO-TRANSFÉR
PRIEMYSELNÉ TLAČIARNE
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Výrobky TSC prekonávajú jasne konkurenciu - nenájdete stolné tlačiarne štítkov na trhu, ktoré ponúkajú viac funkcií a výkonu v tejto cene. 
Široký výber prispôsobených modelov zaručuje správne riešenie pre takmer akékoľvek použitie - od identifikačných náramkov pre bezpečnosť 
pacientov alebo vstupných kontrol, ďalej tlač štítkov do regálov alebo tlač expedičných štítkov až po tlač volebných oznamovacích lístkov. 
Naše tlačiarne sú vybavené štandardnými funkciami, ktoré sú často ponúkané pri konkurencii za príplatok alebo dokonca ich vôbec v ponuke 
nemajú. Naučte sa oceniť výhody našej tlačiarne, pretože fungujú nielen spoľahlivo a úsporne, ale je ich možné nastaviť veľmi ľahko, od 
založenia materiálu až po ich obsluhu. Ak porovnáte našu tlačiareň s akoukoľvek inou značkou - zistíte, čo státisíce iných zákazníkov už objavili: 
TSC je jednoznačne lepšia voľba pre celú radu riešení.

STOLNÉ TLAČIARNE ČIAROVÝCH KÓDOV :
VIAC VÝBAVY,
VÄČŠIA  SPOĽAHLIVOSŤ, 
VYŠŠIA RÝCHLOSŤ

TDP-225 SÉRIA TDP-324W SÉRIA TDP-244 DA200 SÉRIA TDP-247 SÉRIA

Maloobchod * * * *
Označovanie regálov * * * *
Označovanie produktov * * *
Tlač náramkov * * * *
Inventúra * * *
Poštové akcie v malých a domácich kanceláriach * * * *
Odosielanie * * * *
Označovanie šanonov * * * *
Event- vstupné kontroly * * *
Tlač vo vysokom rozlíšení *
Označovanie potravín *
Manažment dokumentov * * *
Tlač dokumentov / dar. poukážok * * * *

POUŽITIE PODĽA MODELOV – TLAČIARNE S PRIAMOU TEPELNOU TLAČOU



 TDP-225 SÉRIA – MALÁ STOLNÁ TLAČIAREŇ S VEĽKÝMI VLAST-
NOSŤAMI. Tlačí termo etikety pri vysokej rýchlosti do šírky až 54mm. 
Svoje uplatnenie nachádza v maloobchode pri označovaní rôznych 
produktov, ale napríklad aj v zdravotníctve pre tlač náramkov určených 
pre lepší prehľad a evidenciu pacientov. 

TOP VLASTNOSTI

 Vysokokvalitný design s použitím dvojitého 
plastu

 Rýchlosť tlače až do 127 mm (5”) za sekundu
 RS-232C a USB 2.0 séria, ethernet (voliteľný)

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

TDP-225 203 DPI 54 mm 2.286 mm 5 IPS 109 mm x 171 mm x 209 mm 
4,29” x 6,73” x 8,23”

1,2 kg
TDP-324 300 DPI 48 mm 1.016 mm 4 IPS

 TDP-324W SÉRIA – MALÁ TLAČIAREŇ PRE TLAČ NÁRAMKOV SO 
SUPER CENOU. Cenovo veľmi výhodná tlačiareň určená predovšetkým 
pre tlač náramkov v zdravotníctve, administratíve alebo pri rôznych 
zábavných, kultúrnych a pod. akciách.

TOP VLASTNOSTI

 Navrhnutá pre etikety s vonkajším priemerom 
až do165,1 mm

 Predný LCD Displej
 Ethernet a USB 2.0 sú štandardom

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

TDP-225W 203 DPI 52 mm 2.286 mm 5 IPS 109 mm x 210 mm x 260 mm
4.29” x 8.27” x 10.24”

1.2 kg
TDP-324W 300 DPI 48 mm 1.016 mm 4 IPS

 TDP-244 – SPOĽAHLIVÉ STOLNÉ RIEŠENIE ZA VÝBORNÚ CENU. 
So svojou cenou prichádza v úvahu táto tlačiareň ako jedna z prvých 
možností pri riešení tlače rôznych etikiet. Rozlíšenie 203 dpi a rýchlosť 
tlače až do 102,4mm (4”) za sekundu sú ďalšie plusy tejto tlačiarne.

TOP VLASTNOSTI

 Vysokokvalitná konštrukcia s dvojitým 
plastom

 Jednoduché zakladanie materiálu
 Vonkajší priemer rolky do 127 mm 

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

TDP-244 203 DPI 108 mm 2.286 mm 4 IPS
200 mm x 164 mm x 240 mm

7,87” x 6,46” x 9,45”
1,9 kg

 TDP-247 SÉRIA – NAJLEPŠIA TERMÁLNA TLAČIAREŇ VO SVOJEJ 
TRIEDE. Ponúka so svojou rýchlosťou tlače a rozlíšením veľmi 
konkurencie schopný model vo svojej triede so super cenou. Táto tlačiareň 
je vybavená s najlepšími tlačovými hlavami, motormi a sieťovými zdrojmi, 
aby poskytla trhu spoľahlivú a dlhotrvajúcu tlač etikiet.

TOP VLASTNOSTI

 Rýchlosť tlače až do 177,8 mm (7”) za sekundu
 20 0 mHz procesor, 8 MB SDRAM a 4 MB 

FLASH kapacita pamäte
 Vonkajší priemer rolky do 127 mm s mož-

nosťou dodatočne rozšíriť až na  214 mm na 
1”- alebo 3“dutinkách 

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

TDP-247 203 DPI 108 mm 2.286 mm 7 IPS 200 mm x 164 mm x 240 mm
7,87” x 6,46” x 9,45”

1,9 kg
TDP-345 300 DPI 106 mm 1.016 mm 5 IPS

2” TLAČIARNE

4” TLAČIARNE

 DA200 SÉRIA – STOLNÁ TERMO TLAČIAREŇ V KOMPAKTNOM 
PREVEDENÍ. Naša spoľahlivá 4 - palcová stolná tlačiareň s priamou 
tepelnou tlačou zvláda bez problémov , flexibilne a rýchlo všetky 
požiadavky pre spoľahlivú tlač - od označovania produktov v 
maloobchode, pri expedícii, označovaní balíkov alebo pri potrebe tlačiť 
kancelárske etikety.

TOP VLASTNOSTI 

 Vysokokvalitná konšrukcia s dvojitým plastom
 Rýchlosť tlače až do 127 mm za sekundu (5“)
 Jednoduché zakladanie materiálu
 Vonkajší priemer rolky s etiketami do veľkosti 

127 mm (5“)

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

DA200 203 DPI 108 mm 2.286 mm 5 IPS 172 mm x 165 mm x 195 mm
(6,77” x 6,50” x 7,68”)

1,5 kg
DA300 300 DPI 105,7 mm 2.286 mm 4 IPS

  TERMO-TRANSFÉR
STOLNÉ TLAČIARNE
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4” TLAČIARNE

TTP-225 SÉRIA TTP-243
PRO SÉRIA TTP-244 PRO TA210 SÉRIA TC SÉRIA TTP-247 SÉRIA TX200 SÉRIA

Maloobchod * * *
Označovanie regálov * * * * * *
Označovanie produktov * * * * * * *
Tlač náramkov * * * * * * *
Skladovanie * * * *
Pošta v malých a domácich kanceláriach * *
Expedícia * * * * * *
Označovanie šanonov * * *
Event-vstupné kontroly *
Tlač s vysokým rozlíšením * * * *
Etikety pri výmene oleja * *
Popis receptov v lekárňach * * * * *
Tlač prehlásení o zhode * * * * * *
Sledovateľnosť produktov * * * * *
Inventúra * * * * * *
Organizácia dokumentov * * * * *
Účtenky / kupóny * *

POUŽITIE PODĽA MODELOV – TERMO - TRANSFÉROVÉ - STOLNÉ TLAČIARNE

TOP VLASTNOSTI 

 Rôzne porty: Ethernet, USB, USB host,            
paralelný a sériový

 Odolná dvojitá konštrukcia
 Používa štandardne 0.5” dutinky

 TC SÉRIA – TERMO-TRANSFÉR STOLNÁ TLAČIAREŇ V 
KOMPAKTNOM DIZAJNE A FAREBNÝM DISPLEJOM. Spoľahlivo 
vytlačí dlhotrvajúce 4-palcové etikety, výsačky alebo účtenky pri vysokej 
rýchlosti až do 152 mm za sekundu. Štyri modely tejto série ponúkajú 
vysoký výkon v kompaktnom a stabilnom prevedení a zároveň 
neuveriteľný pomer cena - výkon, ktorý môžete v tejto kategórii 
termo-transférových tlačiarní nájsť.

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha Вес

TC200 203 DPI 1 tlačidlo, 1 LED 
s 3 farbami

108 mm 2.286 mm 6 IPS

203 mm x 191.5 mm x 259.3 mm
(7, 99” x 7,54” x 10,21”)

2,2 kg
TC300 300 DPI 105,6 mm 1.016 mm 4 IPS

TC210 203 DPI 6 tlačidiel, 
farebný 2.3” TFT 

Displej, 320 x 
240 Pixel

108 mm 25.400 mm 6 IPS
2,3 kg

TC310 300 DPI 105,6 mm 11.430 mm 4 IPS

TOP VLASTNOSTI

 Veľké pamäte o veľkosti 128 MB Flash            
a 128 MB SDRAM

 Vonkajší priemer rolky až do  127 mm
 Rýchlosť tlače až do 203 mm (8”) za sekundu
 Farebný 3.5” dotykový displej (štandard pre 

TX600, príplatok pre TX200 & TX300)
 USB Host (pre klávesnicu, skener)

 TX200 SÉRIA – VYSOKÝ VÝKON PRE NOVÚ GENERÁCIU 
STOLNÝCH TLAČIARNÍ. 4 - palcová séria tlačiarní  TX200 ponúka 
kompaktnú stolnú tlačiareň s výkonom priemyselnej tlačiarne za 
zaujímavú cenu.  TSC používa najlepšie tlačové hlavy a motory ako aj 
vyspelú techniku pre svoje najrýchlejšie a veľmi spoľahlivé  tlačiarne vo 
svojej triede. Na výber sú modely s rozlíšením 203, 300 a 600 dpi . S 
takýmito možnosťami rozlíšení dokážete bez problémov tlačiť veľké 
etikety pre logistiku a prepravu až po miniatúrne formáty v 
elektrotechnickom priemysle.

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

TX200 203 DPI 108 mm 25.400 mm 8 IPS 226 mm x 198 mm x 332 mm
8,90“ x 7,80“ x 13,07“

3,75 kg
TX300 300 DPI 106 mm 11.430 mm 6 IPS

TX600 600 DPI 106 mm 2.540 mm 4 IPS
226 mm x 200 mm x 332 mm

8,90“ x 7,87“ x 13,07“
4,08 kg

2” TLAČIARNE

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

TTP-225 203 DPI 54 mm 2.286 mm 5 IPS 140 mm x 177 mm x 241 mm
5,5” x 6,97” x 9,5”

2,45 kg
TTP-323 300 DPI 54 mm 1.016 mm 3 IPS

 TTP-225 SÉRIA – 2 PALCOVÁ TERMO-TRANSFÉR STOLNÁ 
TLAČIAREŇ ZA ZAUJÍMAVÚ CENU.  Potrebuje so svojím 
kompaktným dizajnom veľmi málo miesta a tlačí spoľahlivo etikety pre 
maloobchod, servisy, lekárne a zdravotníctvo.

TOP VLASTNOSTI

 Používa fólie a etikety
 Jednoduché zakladanie materiálu
 Ponúka možnosť LCD Displeju, klávesnice, 

odlupovača alebo rezačky



 TTP-243 PRO SÉRIA – TERMO-TRANSFÉROVÁ STOLNÁ TLAČIAREŇ 
S DVOMA MOTORMI POHONU. TSC stolné tlačiarne série TTP-243 
majú veľmi dobré meno vo svete ako robustné a veľmi odolné tlačiarne 
vo svojej triede.  TTP-243 Pro séria spolupracuje s najnovšou elektronikou 
pre ešte viacej výkonu v kompaktnej triede stolných tlačiarní.

TOP VLASTNOSTI

 Dva motory s ozubeným pohonom
 Zvládne farbiace pásky o dĺžke až 300 metrov
 Spracuje rolky s etiketami s vonkajším        

priemerom až 214 mm

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

TTP-243 PRO 203 DPI 104 mm 2.286 mm 3 IPS
232 mm x 156 mm x 288 mm

9,13” x 6,14” x 11,34”
2,5 kgTTP-342 PRO 300 DPI 104 mm 1.016 mm 2 IPS

TTP-243E PRO 203 DPI 104 mm 2.286 mm 3 IPS

TOP VLASTNOSTI

 Zvláda 300 m dlhé farbiace pásky
 Dvojitý motorový pohon
 Rýchlosť tlače až do 177,8 mm (7”) za sekundu

 TTP-247 SÉRIA – NAJLEPŠIA  TERMO-TRANSFÉR STOLNÁ 
TLAČIAREŇ NA SVETE. Založená na osvedčenej TSC Architektúre s 
dvojitým motorom a takto dostatočnou silou pre 300 metrov dlhé 
farbiace pásky ponúka táto stolná tlačiareň výkon priemyselnej tlačiarne 
v balení stolnej tlačiarne.  Vybavené lepšími tlačovými hlavami, motormi 
a napájacími zdrojmi ako konkurencia sú naše modely rýchlejšie, 
spoľahlivejšie a s dlhou životnosťou.

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

TTP-247 203 DPI 108 mm 2.286 mm 7 IPS 213 mm x 188 mm x 314 mm
8,39” x 7,40” x 12,36”

2,8 kg
TTP-345 300 DPI 106 mm 1.016 mm 5 IPS

  TERMO-TRANSFÉR  
STOLNÉ TLAČIARNE

 TA210 SÉRIA – NOVÁ GENERÁCIA CENOVO  VÝHODNÝCH 
TERMO-TRANSFÉROVÝCH TLAČIARNÍ. Znovuobjavenie vysokej 
pridanej hodnoty pre tlač cenovo výhodných etikiet. Oba robustné 
modely  TA210 a TA310 sú vybavené dvoma silnými motormi vďaka 
čomu dokážu pracovať s farbiacimi páskami o dĺžke až 300 m a vonka-
jším priemerom rolky etikiet do 127 mm. 

TOP VLASTNOSTI

 Dvojitý motorový pohon
 Voliteľne externý držiak etikiet (214 mm rolka s 

1“- alebo 3“ dutinkou)
 Odnímateľný tlačový systém napr. pre stánkarov

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

TA210 203 DPI 108 mm 2.794 mm 5 IPS 224 mm x 186 mm x 294 mm
8,82” x 7,32” x 11,57”

2,45 kg
TA310 300 DPI 104 mm 1.016 mm 4 IPS

 TTP-244 PRO – TERMO-TRANSFÉR- STOLNÁ TLAČIAREŇ S 
NAJVÄČŠOU KAPACITOU PAMÄTE VO SVOJEJ TRIEDE. Vyznačuje sa 
aj veľmi silným procesorom, vnútorným typom písma s premenlivou 
veľkosťou a rôznymi dostupnými svetovými jazykovými emulaciami. 
Žiadna iná tlačiareň nedokáže spracovať 300 m dlhú farbiacu fóliu s 
vonkajším priemerom rolky s etiketami o dĺžke 204 mm.

TOP VLASTNOSTI

 Dva motory pre pohon
 300 metrov dlhá fólia na 1“- dutinka (OUT návin)
 Vonkajší priemer rolky 110 mm , voliteľne externý 

podavač pre etikety s priemerom 214 mm a rolky 
s  1”- alebo 3“- dutinkou

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

TTP-244 PRO 203 DPI 104 mm 2.286 mm 5 IPS
232 mm x 156 mm x 288 mm

9,13” x 6,14” x 11,34”
2,5 kg
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 TSC PRENOSNÉ TLAČIARNE A PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

PRENOSNÉ TLAČIARNE

 ALPHA-3R – MOBILNÁ TERMO TLAČIAREŇ  PRE KAŽDODENNÉ 
POTREBY. Alpha -3R je pohodlná, ľahká prenosná tlačiareň, schopná 
pracovať s akoukoľvek aplikáciou pre zvládnutie rýchlej dennej tlače 
účteniek a vybraných etikiet.  Top možnosti akými sú možnosť založiť 
veľkú  papierovú rolku alebo batériu, ktorá ma veľkú životnosť(viac ako 
12 hodín ) zistíte, že tlačiareň slúži predovšetkým k tlačeniu a nebudú Vás 
zdržiavať časté výmeny pásky alebo batérie.

TOP VLASTNOSTI

 Veľká kapacita papierovej rolky
 Vysokorýchlostný procesora 8 MB SDRAM 

ako  aj  4 MB FL ASH pamäte pre rýchlu tlač do 
rýchlosti až 102 mm sekundu. 

 Len 550 g ťažká vrátane batérie

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

Alpha-3R 203 DPI 72 mm 2.286 mm 4 IPS
116 mm x 148 mm x 70 mm

4,57” x 5,83” x 2,75”
0,55 kg

Model Klávesnica LCD Displej Pamäť Firmware Rozmery (š x v x d) Váha

KP-200 PLUS 68 tlačidiel 20 znakov x 2 riadky

COM1: 9 Pins, Baud Rate 9600 bps,
male Dsub mit Kabel 261 mm x 31 mm x 142 mm

10,28” x 1,22” x 5,59”
0,6 kg

COM2: 9 Pins, Baud Rate 4800 bps, 
female  Dsub

 KP-200 PLUS – KLÁVESNICA S DISPLEJOM. S klávesnicou od TSC 
KP-200 PLUS dokážete načítať formáty uložené v tlačiarni, následne ich 
spracovať a nechať vytlačiť v potrebnom množstve, to všetko bez 
použitie počítača.

TOP VLASTNOSTI

 Klávesnica spolupracuje so všetkými TSCstolnými 
a priemyselnými tlačiarňami bez použitia 
počítača

 Umožňuje jednoduchú tvorbu tlačových     
aplikácii / úloh

 Možnosť pripojiť k váham alebo skenerom

 KU-007 PLUS – PROGRAMOVATEĽNÁ INTELIGENTNÁ 
KLÁVESNICA. Klávesnica TSC KU-007 PLUS, ktorú je možné 
programovať funguje ako malý prenosný počítač s ktorým môžete 
spravovať rôzny počet tlačiarní čiarových kódov a zároveň šetriť potrebný 
pracovný priestor. 

TOP VLASTNOSTI

 Programovateľná - možnosť ovládať viacej 
tlačiarní

 Výkonný programovací jazyk
 Možnosť zaheslovať

Model Klávesnica LCD Displej Pamäť Firmware Rozmery (š x v x d) Váha Вес

KU-007 PLUS 68 tlačidiel Grafický 2 MB Flash 256 KB SRAM BASIC
261 mm x 31 mm x 142 mm

10,28” x 1,22” x 5,59”
0,6 kg

 ALPHA-4L – MECHANICKY ODOLNÁ A SPOĽAHLIVÁ MOBILNÁ 
TLAČIAREŇ. Alpha-4L je vďaka svojej spoľahlivosti a mobilnosti vhodná 
pre tlač dokumentov a etikiet a vďaka svojej robustnosti je určená aj do 
ťažkých podmienok.  Tlačiareň ponúka veľký zásobník materiálu a batériu 
s dlho životnosťou, ktorú je možné dobíjať s cieľom minimalizovať alebo 
zamedziť všetky výpadky tlače. S voliteľným pudzdrom dosiahnete 
ochranu krytia pred prachom a vodou IP54. K tomu všetkému vydrží táto 
tlačiareň pád z výšky 6 stôp (180cm) bez prerušenia tlače. 

TOP VLASTNOSTI

 Pripravená pre  EPL, ZPL, CPCL, TSC Droid   
APP & SDK, WinCE APP & SDK, iOS SDK

 K dispozícii káblové aj bezkáblové pripojenia 
k prenosu dát: USB 2.0, RS-232, Bluetooth a 
802.11 b/g/n

 Zvláda etikety bez medzery 

Model Rozlíšenie Max. šírka Max. dĺžka tlače Max. rýchlosť tlače Rozmery  (š x v x d) Váha

ALPHA-4L 203 DPI 104 mm 2,286 mm 4 IPS
160 mm x 191.6 mm x 79 mm

6,30” x 7,54” x 3,11”
1,1 kg



(U): Užívateľ  (D): Dealer = Predajca  (F): Factory Option = Vo výrobe

ROZHRANIE
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RS-232   
(F)

  
(F)

  
(U)

  
(U)

Centronics
(Paralelný)

  
(F)

  
(F)

  
(F)

(TC200, 
TC300:  

Standard/
 TC210, 

TC310: F)

  
(F)

  
(F)

USB 2.0

Ethernet   
(D)

  
(F)

  
(F)

  
(D)

  
(F)

  
(F)

  
(F)

Bluetooth   
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(F)

USB host   
(F)

  
(F) (TC210, 

TC310)

  
(F)

  
(Standard ×2, 

F: +2)

802.11 b/g/n 
wireless (interný)

  
(F) (F)

802.11 b/g/n wire-
less (externý)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

  
(U)

SD card čítačka   
(U)

  
(U)

microSD card 
čítačka

GPIO   
(F)

  
(D)

  
(F)

  
(F)

Reálny čas   
(F)

  
(F)

  
(F)

(Except 
for  

TTP-243E 
Pro)

(F, Stan-
dard in 
EMEA)

  
(F)

  
(TX200 

& TX300: 
F, TX600: 

Standard)

WINDOWS DRIVER OPERAČNÝ SYSTEM

Windows 2000 
professional
Windows 2000 
Server
Windows XP 
Home
Windows XP 
professional 32 bit
Windows XP 
professional 64 bit
Windows 2003 
server 32 bit
Windows 2003 
server 64 bit
Windows Vista 
32 bit
Windows Vista 
64 bit
Windows 2008 
32 bit
Windows 2008 
64 bit
Windows 7 
32 bit
Windows 7 
64 bit
Windows 8
32 bit
Windows 8
64 bit

LINUX DRIVER OPERAČNÝ SYSTEM

Linux 
32 bit
Linux 
64 bit
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AVAILABLE THROUGH:

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd. All features and specifications are subject to change without notice.© 2015 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Asia Pacific
TAIWAN (CORPORATE HEADQUARTERS)

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
9F., No.95, Minquan Rd., Xindian Dist.
New Taipei City 231
Taiwan (R.O.C.)

 Tel.: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com
 Technical Support: apac_support@tscprinters.com

TAIWAN (LI ZE PLANT)

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
No.35, Sec. 2, Ligong 1st Rd.
Wujie Township, Yilan County 268 
Taiwan (R.O.C.)

 Tel.: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com
 Technical Support: apac_support@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
2F., No. 165, Huang Hai Rd.
Tianjin Economic-Technologic Development Area
Tianjin 300457
China

 Tel.: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com
 Technical Support: china_support@tscprinters.com

INDIA

TSC India Representative Office
Office No. 711-B, 7th Floor,
Damji Shamji Corporate Square,
Pantnagar, G. A. Link Road,
Ghatkoper (East) – 400 075
Mumbai
India

 Tel.: +91 9987 131 874
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com
 Technical Support: apac_support@tscprinters.com

Americas
USA (CORPORATE OFFICE)

TSC Auto ID Technology America Inc.
3191 West Temple Avenue, Suite #105
Pomona, CA 91768
U.S.A.

 Tel.: +1 909 612 9606
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com
 Technical Support: americas_support@tscprinters.com

USA (BRANCH OFFICE/LATIN AMERICA OFFICE)

8810 Commodity Circle, Suite #35
Orlando, FL 32819
U.S.A.

 Tel.: +1 407 704 8918
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com
 Technical Support: americas_support@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
idc-COMPONENTES S.A. de C.V.
Carretera Base Aérea Militar 5850 int. 8
Zapopan, Jalisco  CP 45019
Mexico

 Tel.: +52 (33) 3836 6682
 Tech Support Tel.: +52 (33) 8421 9606
 Sales Inquiry: americas_sales@tscprinters.com
 Technical Support: latintechsupport@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Rua Aurea 277, Vila Mariana
Sao Paulo-SP
Brazil 

 Tel.: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com
 Technical Support: americas_support@tscprinters.com

Europe, Middle East and Africa
GERMANY (CORPORATE OFFICE)

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Georg-Wimmer-Ring 8b
85604 Zorneding
Germany

 Tel.: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com
 Technical Support: emea_support@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Nizniy Susalniy pereulok 5, bld 19
105064 Moscow
Russia

 Tel.: +7 495 249 9017
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com
 Technical Support: emea_support@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd.,FZE
DAFZA
Building 7WA/ West Wing
Office Number - G009
Dubai, UAE

 Tel.: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com
 Technical Support: emea_support@tscprinters.com


