
 

Екселліо DPP-350 
чековий принтер 

 

Чековий принтер «Екселліо DPP-350» - це 
революційний мобільний принтер, що 
виготовляється світовим лідером ринку 
фіскальних пристроїв компанією Datecs LTD. 

Чековий принтер «Екселліо DPP-350» 
спеціально створений для  мобільної роботи, 
оскільки його робота не прив’язується до 
конкретного місця завдяки компактному 
дизайну, потужному акумулятору та Bluetooth.  
Дані принтери мають широкі функціональні 
можливості та використовується в чисельних 
сферах, а саме: роздрібна торгівля, готелі та 
ресторани, пасажирські та вантажні 
перевезення, інтернет-магазини, кур’єрська 
доставка, продаж квитків в транспорті, 
парковки, пошта та ін. 

Дизайн спроектований спеціально для того, щоб його можна було зручно використовувати в 
динамічних умовах, цьому сприяє мала маса принтера (0,4 кг) та спеціальний зажим на пояс 
для зручності носіння. 

Виробництво принтера «Екселліо DPP-350» сертифіковане відповідно до стандартів ISO 
9001:2000, що гарантує контроль за всіма етапами цього процесу та належну якість продукції.  

Технічні особливості: 
! Механізм друку 

Механізм друку розроблений для роботи при навантаженнях в режимі мобільного 
використання. Швидкість друку 100 мм/с забезпечує надійний друк тексту, графіки, 
логотипів, 1D та 2D штрихкодів на папері до 80 мм. 
 

! Система “Easy-load” 
Система швидкої заміни чекової стрічки дозволяє замінювати стрічку за лічені секунди, 
та не потребує спеціальної підготовки касирів. Зводить до мінімуму виникнення 
позаштатних ситуацій пов’язаних з заміною стрічки. 
 

! Дизайн 
Лаконічний дизайн, гумове захисне покриття та адаптер живлення дозволяють 
використовувати «Екселліо DPP-350» в екстремальних умовах. Даний пристрій можна 
носити на поясі завдяки металічній кліпсі а також в спеціальному чохлі для носіння.  
 

! Сумісність протоколів 
Завдяки уніфікованості протоколів обміну даними принтер повністю сумісний з 
програмним забезпеченням, створеним для попередніх моделей принтерів «Екселліо», 
що дозволить швидко інтегрувати його в існуючу систему. 

 
! Акумулятор 

Для довготривалої роботи «Екселліо DPP 350» обладнано батареєю Li-Ion 7.4В, що 
дозволяє працювати в безперервному режимі до 3 год. 
 

! Рідер магнітних карт 
Для покращення системи роботи з клієнтами «Екселліо DPP 350» обладнано рідером 
магнітних карт 
 



 

 
! Інтерфейси 

Для підключення принтера до ПК можна використовувати інтерфейси USB та RS-232. 
Це робить принтер гнучким в застосуванні та невибагливим до оснащення решти 
елементів системи. Bluetooth модуль створює значні переваги для простої інтеграції 
принтера з різними пристроями та операційними системами (iOS, Android, BlackBerry, 
Windows). «Екселліо DPP-350» легко інтегрується з LineaPro та InfineaTab. 

 

Технічні характеристики 
 

 
ТОВ “Екселліо Трейд” 
Україна, м. Київ, 03124 

вул. Радищева, 3, офіс Т-201 
Тел.: +38 (044) 225 24 00 

 

Назва параметра Значення параметра 

 Метод друку   Прямий термодрук 
 Роздільна здатність   203dpi х 203dpi 
 Швидкість друку   100 мм/с 

 Сумісний папір  
  Ширина  
  Діаметр рулону  
  Товщина паперу 

58мм або 78 
50мм 
60-65 мкм 

 Напрацювання на відмову   Термодрукуючий елемент – 50 км 

 Підтримка штрих-кодів    EAN13, EAN8, Code128, ITF  

 Формат логотипу   ч/б, 384х96px 

 Живлення   Блок живлення 9В  

 Акумулятор   Li-ion 7.4 В 

 Інтерфейси 
  RS-232С 
  Mini USB 2.0 
  Bluetooth 

 Робочі кліматичні умови   +0С...+40С; відносна вологість до 85% (без утворення конденсату) 
 Умови зберігання   -20С...+60С; відносна вологість до 90% (без утворення конденсату) 

 Габаритні розміри ШхГхВ,мм   108х120х63 

Вага   400 г 


