
STAR SM-L300
Den mest unika och anslutningsbara

mobila skrivaren på marknaden!
Star presenterar ännu en ny och unik mobil skrivare för kassa-
och logistikprogram. SM-L300 har en OLED-skärm och är enkel
att använda. Den har Bluetooth 4 (BLE)-anslutning samt klassisk
Bluetooth, vilket möjliggör anslutning med flera Apple iOS-
enheter. Denna skrivare på 80 mm är lika effektiv att använda i
butiken som på resande fot, för utskrift av kvitton och
besöksrapporter, samt traditionella eller radfria självhäftande
etiketter med en bredd på 40–80 mm. Den har även reflekterande
(svart märke) och transmissiva sensorer samt sensorer som
indikerar när pappret är slut. 

Denna skrivare uppfyller alla krav på mobilitet, då den har
utformats för att fungera lika bra fäst vid bältet (med en batteritid
på 41 timmar), med monteringslösningen för fordon, samt med
laddaren på 5 volt med dockningsstation som kan placeras på
skrivbordet. Den kan även laddas med en Micro USB-kabel.
Denna sofistikerade mobila skrivare är utrustad med effektiv
programvara i form av Stars WebPRNT-webbläsare, som
förenklar direktutskrift från webben, samt Stars PassPRNT-
sändningsprogram för utskriftsdata, vilket underlättar integrering. 

Mobil skrivare på 80 mm

Stöd för traditionella etiketter på 40–80 mm med
transmissiva sensorer med svart märke

Stöd för radfria självhäftande MAXStick™-etiketter

Utskriftshastighet på 65 mm/s

Oöverträffad  batteritid på 41 timmar!

Klassisk Bluetooth och Bluetooth 4.0

Enkel automatisk anslutning med Bluetooth 4.0-enheter
utan behov av PIN-kod. Bluetooth 4.0 möjliggör också
användning av flera iOS-surfplattor, till skillnad från det
traditionella ett-till-ett-systemet.

OLED-skärm med hög kontrast för bättre överblick över
skrivarstatus i butiken

Unik funktion för utslätning av kvitton

Unik Micro USB-laddare på 5 volt med dockningsstation
för skrivbordet

Ingen parkoppling krävs
för flera BLE-iOS-enheter
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Unik Micro 
USB-laddning

Variabel media
med en bredd på
40–80 mm med
stöd för kvitton på

0,053–0,12 mm och

traditionella och radfria

MAXStick-etiketter på upp

till 0,15 mm

Ingår i lådan  
Skrivare och batteri 

Testpappersrulle

USB-kabel för laddning 

(ingen kontakt)

Bältesfäste 

OLED-skärm
OLED-skärm med hög    

kontrast för bättre   

överblick över 

skrivarstatus i butiken

Mått
119,1 x 146,4 x 69,0 mm 0.54Kg

Tillval 

Axelrem 

Batteripaket

Laddare på 5 volt med
dockningsstation med 

praktisk presentationsvinkel för 

utskrift av kvitton i 

dockningsstationen eller 

utskrift av etiketter. 

USB-laddningskabel medföljer.

Ladda från det befintliga 

systemet eller anslut en 

strömadapter.

Bland utvecklarverktygen finns Stars

unika PassPRNT – ett sofistikerat sändnings-

program för utskriftsdata samt Stars WebPRNT-

webbläsare

Stars unika utslätnings-
funktion, så att kvittona

förblir platta och inte
rullar upp sig!

Utvändig
mediarulle med en
diameter på 57 mm

Garanti               4 års garanti 
Artikelnummer  SM-L300 UB57  39633200


