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 tally 2265 سوزنی  پرینتر
 

 :tally 2265  سوزنی ترعرفی پرینم

، سرعتی  dpi 360پین و کیفیت چاپ  24ا ـ+ ب2265الی ـونی تـست 136 پرینتر سوزنی
کارکتر بر ثانیه را ارائه می دهد که در نوع خود در مقایسه با دیگر پرینترهای  900معادل 

 40000+ توان چاپ 2265نظر می باشد. پرینتر سوزنی تالی  بی فروشگاه موجود در این
شایان ذکر است که در . استدارا را ال ـل و سریاراـبرگ در ماه را از طریق پورت های پ

به پرینتر  TG-NET سوئیچ شبکه ی از طریق ا هم میتوانر هـصورت نیاز ، آپشن شبک
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ا در هر محیطی با هر نوع نیازی به راحتی مورد استفاده ـ+ اضافه نمود ت2265سوزنی تالی 
 قرار گیرد.

یکی از جدیدترین و مدرنترین پرینترهای سوزن موجود می  +2265پرینتر سوزنی تالی 
با  7، ویندوز  8، ویندوز  10از جمله ویندوز  یور آن برای تمام سیستم عامل هاشد که درابا

cpu 64  بیتی ، سیستم عامل های مکMacOS  اری ـازگـس ه شده وـوکس ارائـو لین
 امل دارد.ـک

 tally 2265 پرینتر سوزنیکاربردهای 

اد ـانه ، اسنـه چاپ فیش حقوقی محرمـوان بـمی ت وزنیـر سـپرینت ای اینـاربردهـاز ک 
 ابداری ، صورتحساب های مالی و انبار ، امور بانکی ، فاکتورهای پخشی و.... نامـحس
 برد.

 : tally 2265سوزنی  چاپگرویژگی های 

 کاراکتر در ثانیه 900:   سرعت پرینت 

 360×360  :  دقت چاپ 

 میلیون ضربه 500  :  عمر پرینت هد 

 کیلوبایت 128  :  حافظه داخلی 

 کاراکترمیلیون  20  :  عمر ریبون 

 : کاغذ تک برگ تا  انواع کاغذ A3  ستون  136، فرم های به هم پیوسته چند الیه تا
 چاپی



 

3 
 

 : گرم بر متر مربع 120تا  60  وزن کاغذ 

 کیلوگرم 19  :  وزن دستگاه 

 میلی  280  میلی متر ، ارتفاع : 432میلی متر ، عمق :  624ض : رع  :  ابعاد دستگاه
 متر

 55  :  صداdB 

  سند در ماه 40000کارکرد ماهیانه : حجم 

 دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش 

 

 :  tally 2265مشخصات پرینتر سوزنی 

برگ 40000 کارکرد ماهیانه   

کاراکتر در ثانیه 900 سرعت پرینت  

360×360 دقت چاپ  

 کیلوبایت 128 حافظه داخلی

 محیط های یونیکس –بیتی  64-بیتی  32 سازگاری با ویندوز 

 دارد قابیلیت نصب در شبکه

 

 

 


