
Thermotransfer printer TT431
Gebruiksvriendelijk printen tot middelgrote volumes
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TYPE Inhoud
HT

art.nr.

TT431 1 st. 556-00400

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Printmethode thermotransfer

Type printkop 300 dpi, plat type

Printsnelheid tot 150 mm/s printsnelheid

Max. printbreedte 105,70 mm

Max. printlengte 4.000 mm

Interface USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T, RS232

Ondersteunde 
barcodes

Standaard en 2D

Printergeheugen 256 MB RAM

B x L x H 253 mm x 189 mm x 322 mm

Gewicht 4 kg

De thermotransferprinter TT431 is perfect voor het bedrukken van 
HellermannTyton-materialen zoals zelfklevende etiketten, krimpkous en 
identificatietags. Dankzij het lage gewicht en de compacte constructie 
kan de TT431 naadloos worden geïntegreerd in elk werkstation. De 
printer is gemakkelijk te gebruiken dankzij het LCD-kleurendisplay 
en duidelijke statusberichten die in meerdere talen kunnen worden 
weergegeven. Het optionele snijmes en perforator maken deze printer 
ideaal voor een breed scala aan toepassingen. De resolutie van 300 dpi 
zorgt ervoor dat barcodes, waarschuwingssymbolen, logo‘s en tekst zo 
scherp zijn als ze kunnen zijn.

Hoofdkenmerken
• middelgroot volume eenzijdig printen
• afdrukken op HellermannTyton kabelmarkeringen en labels
• gebruikt standaard linten
• barcodes: standaard en 2D
• afdruksnelheid tot 150 mm/s
• verstelbare labelsensor
• meerdere taalkeuzes
• Windows-stuurprogramma‘s: 32/64 bit voor Windows Vista, 

Windows 7, 8 en 10 

Identificatiesystemen 
Printers en software

Thermotransferprinter

TT431 thermotransfer printer voor laag tot medium volume printen.

TT431, klein tot middelgroot volume printen

One step to the web! 

Let op: niet alle op deze pagina genoemde producten beschikken over de 
vermelde goedkeuringen.

TYPE Productbeschrijving
HT

art.nr.

S430 Cutter Mes voor TT430/S431 556-00452

P430 Perforator Perforator voor TT430/TT431 556-00456

TT External Reel Holder Externe rolhouder 556-00451

TT430/TT431 300dpi Printhead Printkop voor TT430/TT431 556-00453

TT430/TT431 Print Roller Printrol voor TT430/TT431 556-00454

Technische wijzigingen voorbehouden.


