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Настолен принтер  
ZEBRA LP2844 

 
 

 
Баркодът е основен инструмент в системата за 
отчитане и проследяване на стока в сферата на 
производството и търговията. 
Принтери за печат на баркодове са различни модели 
в зависимост от метода на печат: термодиректни и 
термотрансферни принтери. 
Модела LP2844 използва технология и печат на 
етикети подобно на печатните устройства и 
фискални апарати, по-точно главата на термо- 
принтера нанася информацията върху 
термочувствителна хартия. 

 
Компактните термодиректни принтери LP2844 са предназначени за печат на 
етикети с текст, графика и баркодове. 
 
Допълнителни приложения към принтера: 
- Dispenser (устройство за подаване на етикети, отлепени от носещата етикета 
основа); 
- Cutter (устройство за отрязване на етикети след печат); 
- Rewind (устройство за навиване на отпечатани етикети). 
 
LP2844 са разработени за работа в различни сфери, като например за работа в 
офиси, търговия на дребно и други. 
Те се отличават с печат на по-широки баркодове (104 мм) и по-висока скорост 
на печат (102 мм/сек). 

 
Характеристики на печат: 

• Метод на печат: Термодиректен 
• Резолюция: 203dpi (8 т/мм) 
• Макс. ширина на печат: 104 мм 
• Макс. дължина на печат: 279 мм 
• Макс. скорост на печат: 102 мм/сек 

 
 

Спецификация 



 
 

 
Работни характеристики 

• Работна температура: от -5 до 41° C 
• Температура на съхранение: от -40 до 60° C 
• Влажност: от 5% до 95% относителна, некондензирана влага 

 
Физически характеристики 

• Размери: 201 W х 170 H х 238 D мм 
• Тегло: 1,4 кг. 

 

Общи характеристики 
• Памет: Стандартно : 4MB Flash, 8MB SDRAM; Опционално: 8MB Flash 
• Език на програмиране: Eltron's Programming Language 2, Line Mode 
• Интерфейс: Сериен RS-232 (DB9) и USB v.1.1, паралелен Centronics 
• Печата баркодове: Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128, UCC, 

Code 128 Subsets, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC Shipping, 
EAN-8, EAN- 13, EAN-128, POSTNET, German Postal Code, RSS-14, MSI-3 

• Двумерен баркод: Maxi Code, PDF417, QR Code, Data Matrix 
 
Характеристики на етикета 

• Максимален диаметър на ролата: 127 мм. 
• Дебелина на етикета: от 0.08 до 0.18 мм 
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