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POKLADNÍ TISKÁRNA
VYZNAČUJÍCÍ SE NÍZKOU
CENOU A VYSOKOU KVALITOU
OBSAHUJE V BALENÍ VŠE, 
CO BUDETE POTŘEBOVAT.

● Propracovaná, vysoce výkonná pokladní
tiskárna s odtrhovací lištou nebo
automatickou horní řezačkou 

● “Nejkompletnější” pokladní tiskárna na
trhu se vším příslušenstvím:
� Vysokorychlostní kabel rozhraní USB

(1,8m)
� Interní napájení 1,8m napájecí šňůrou
� Spouštěcí disk CD-ROM s ovladači pro

většinu operačních systémů včetně
Java-POS(tm), OPOS(tm), Apple
MAC(tm) a Windows(tm) s certifikátem
Microsoft (WHQL)

� Sady pro montáž na stěnu nebo do
svislé polohy se softwarem, který
automaticky obrací účtenky pro snadné
přečtení

� Kryt vypínače
� 58mm vodítko papíru
� Software s přidanou hodnotou pro

prodejce:
� Nástroj pro nový grafický návrh

účtenek, který obsahuje nástroje pro
nahrazení písem (na začátku roku
2006), ořezávání a vkládání log či
obrázků

� Nástroj pro kupónové reklamní akce
� Nástroj pro neomezený import

obrázků
� Elektronický výkaz
� Funkce automatického tisku kopií z

bezpečnostních či administrativních
důvodů 

Vše funguje současně s původním
pokladním softwarem

� Software s přidanou hodnotou pro
OEM, tvůrce systémů, softwarové
vývojáře:
� Nástroje pro zákaznický software

zdarma
� Speciální sada pro softwarové

vývojáře (SDK)
� Nástroj pro volitelný náhled

● Vysokorychlostní rozhraní USB s
volitelným emulátorem sériového portu

● Úsporná svislá nebo vodorovná obsluha

● Nová “intuitivní” slučitelnost Star s
aplikacemi společnosti Microsoft, včetně
JavaPOS(tm) & OPOS(tm)

● Všechny funkce tiskárny jsou dostupné
ze stránky Vlastnosti tiskárny v systému
Windows(tm)
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Všechny technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. září 2005

TECHNICKÉ ÚDAJE O TISKÁRNù TSP100 SERIES
Způsob tisku Přímý tepelný tisk řádku

Účtenek za minutu
Rychlost tisku Najdete na straně 2

Barva skříně tiskárny Bílá Star a uhelná šedá. Další barvy jsou k dispozici při větších objednávkách

Rozlišení při tisku 203 dpi (8 bodů / mm)

Funkce dvoubarevného tisku červená / černá, modrá / černá, zelená / černá (na speciální papír)

Počet sloupců 48 / 64 nebo 53 / 71 podle šířky tisku

Znaková sada ANK 95, 32 Int 128 Graphic plus čínština, japonština, korejština, tchaiwanština

Mezinárodní kódové stránky Režim Star = 40. ESC/POS(tm) = 10 + 1 prázdná umožňující vložení stránky
se zvláštními znaky

Čárové kódy Rozšířené funkce tisku čárových kódů – 9 verzí/PDF417 & Maxicode 
(v dohledné době)

Řádkování 3 nebo 4 mm + programovatelné

Technické údaje papíru:
Šířka 80 mm standardní, 58 mm s připojeným vodítkem
Tlouš ka/Hmotnost 0,065mm ~ 0,085mm / 65 ~ 85 g/m2
Průměr role maximálně 83 mm
Jednoduché vkládání “Vlož a tiskni”
Čidlo nedostatku papíru Standard
Maximální šířka papíru 80mm papír = 72 mm, 58 mm papír = 50,8mm
Horní okraj 11 mm

Automatická řezačka Horní (částečný řez)

Kap. pro uložení 
uživatelských log Neomezená

Dostupné ovladače Windows(tm), Mac OSX (10.2 a novější), Linux CUPS Support(tm),
OPOS(tm), JavaPOS(tm), POS pro .NET

Rozhraní / Port Plná rychlost USB 2.0, kabel je součástí balení; virtuální emulátor sériového
portu pro starší aplikace

Emulace režim Star, ESC/POS(tm) (prosinec 2005)

Obvod pohonu periferií 2 obvody (24V max.1A) 1 nucený vstup

Spotřeba energie Průměrně 1,6 A při tisku, 0,1 A v pohotovostním režimu.

Napájení Interní, kabel je součástí balení

Provozní podmínky:
Teplota od 5 °C do 45 °C
Vlhkost od 10% do 90% rel. (bez kondenzace)

Provozní podmínky:
Teplota od -20 °C do 60 °C
Vlhkost od 10% do 90% rel. (bez kondenzace)

Rozměry 142mm (šířka) x 204mm (hloubka) x 132mm (výška)

Hmotnost:
Model s automatickou řezačkou 1,73Kg
Model s odtrhovací lištou 1,56Kg

Bezpečnostní standardy UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, CB

Spolehlivost:
MCBF 60 milionů řádků
Tisková hlava 100 km
Řezačka (horní) 1 milión řezů

Příslušenství / doplňky Žádné doplňky nejsou dostupné, protože VŠECHNO příslušenství je již
zahrnuto vbalení.

VŠE dodáno s tiskárnou montážní konzola, software pro automatické obrácení textu, konektor pro
montáž na stěnu, 58mm vodítko papíru, 1,8m kabel rozhraní, 1,8m napájecí
kabel, kryt vypínače, instalační CD a software s přidanou hodnotou

Pokladní tiskárna – minimální cena a maximální kvalita

¤ADA TSP100



Vítá vás nová generace pokladních tiskáren. Tiskárna TSP100 je nejlevnější pokladní tiskárnou 
s vysokou kvalitou na trhu – se VŠÍM příslušenstvím a softwarem zahrnutým v ceně.

Star Performance – počet účtenek za minutu

Star Performance – Rychlost tisku versus kapacita

V posledních třech letech uvedla společnost Star Micronics řadu
nových produktů s tak pokročilou schopností zpracování, že se
dřívější metody měření rychlosti tisku staly zastaralými.

Prosté změření rychlosti, jakou tisková hlava vytiskne jeden mm
výstupu, nebere v potaz všechny faktory, které se na vytištění
účtenky podílejí. Za obvyklých podmínek bychom se nezaměřili

přímo na konkrétní konkurenční produkt, ale společnost Star
považuje za nezbytné dokázat, že je nutná nová metoda měření
výstupní rychlosti.

Můžete si prohlédnout následující výsledky tiskárny TSP600
(vyrobené v roce 2001) při vytištění stejné účtenky.

Společnost Star Micronics bude nadále využívat
standard pro měření rychlosti tisku nazvaný RPM.

Ten změří přesnou dobu vytištění celé účtenky od
okamžiku, kdy je softwarem zadána až po její
vytištění – vše v laboratorně kontrolovaném
prostředí. Nejnovější produkt společnosti Star,

tiskárna TSP100 futurePRNT znamená úplný konec obrovským
nepřesnostem v měření rychlosti tisku a používá nejnovější

technologii. Výsledky najdete v
následující tabulce. Uživatelé už
nebudou nuceni na účtenky používat
staromódní, neatraktivní písmo.

Tiskárna TSP100 futurePRNT je
schopná vytisknout stejný počet
účtenek za minutu, i když na místo
toho využívá moderní písma TrueType.

RPM
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STAR PIZZAS
Datum: 24/05/05 14,46
Obsluhuje Vás: Jane

1 x Peroni 4,50
1 x Coca-Cola 4,25
1 x Pizza čtyř ročních období 14,00
1 x Pizza Siciliana 14,00
1 x Zeleninový salát 8,00
1 x Císařský salát 8,50

Mezisoučet: 53,75

Celkem: 53,75

Číslo karty ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳2112
Datum splatnosti 05/05 Srážka
ID obchodníka 5150345
Autorizační kód 034765
Visa prodej 53,75

Osvěžte se zmrzlinou ZDARMA! Jestliže
u nás při další návštěvě utratíte 25,00 a
ukážete tento kupon, získáte zmrzlinu
zdarma pro všechny!! Nabídka končí v
červenci 2005.

ZDARMA Zmrzlina!

STAR PIZZAS

STAR PIZZAS

Datum: 24/05/05  14.46
Obsluhuje Vás: Jane

1 x Peroni 4,50
1 x Coca-Cola 4,25
1 x P. čtyř ročních období

14,50
1 x Pizza Siciliana 14,00
1 x Zeleninový salát 8,00
1 x Císařský salát 8,50

Mezisoučet: 53,75

Celkem: 53,75

Číslo karty ************2112
Datum splatnosti 05/05
ID obchodníka 5150345
Autorizační kód 034765

Visa prodej 53,75

Star TSP100 futurePRNT

Epson TM-T88III (tm)
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Rychlost tisku
(mm / sec.)Verze ovladačeModel USB I/F Grafika s písmem

TrueType Rezidentní písma

V.1.0

V.5.0.3.0

Star TSP600 100 21 24Rastr: 20050520
Řádek: 20050628

Star TSP700 180 34 39Rastr: 20050520
Řádek: 20050628

Počet účtenek za minutu

Výsledky tisku 80 mm široké x 150 mm dlouhé účtenky se systémem Microsoft Windows XP na počítači s CPU 2,3 GHz a pamětí 512 MB RAM

Typický příklad
účtenky s písmem
TrueType a grafikou

Typický příklad
účtenky vytištěné
rezidentním
písmem

Jednoduché nastavení bez nutnosti použít tiskárnu

Všechny funkce tiskárny TSP100 
jsou dostupné ze stránky Vlastnosti
tiskárny v systému Windows včetně
unikátních funkcí, jako je funkce
Auto-Text Reversal(tm) (Automatické
převrácení textu) pro umístění na
stěnu nebo do svislé polohy.
Jednoduše zaškrtněte tlačítko a
všechen výstup se automaticky
zrcadlově obrátí. Pomocí jednoduché
funkce exportu a hromadné instalace
lze všechna nastavení uložit do
počítače a “zrcadlově zkopírovat” do
dalších tiskáren TSP100. Není
potřeba žádná konfigurace hardwaru.

“Instinktivní” slučitelnosti s
většinou z pokladních operačních
systémů je dosaženo pomocí
kvalitního souboru ovladačů.

Auto-Text Reversal (tm)

�

�
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“Vložit a tisknout”, jednoduché vkládání papíru bu ve
standardní vodorovné nebo úsporné svislé pozici

Robustní,
vysokorychlostní horní
řezačka, vysoce

Montážní konzola je
automaticky zahrnuta v
balení při nákupu

Vysokorychlostní rozhraní
USB s emulátorem
sériového portu

Dvoubarevný výstup s
náklady srovnatelnými s
ostatními pokladními
technologiemi



Při nákupu tiskárny se vám často může stát,že k
ní budete muset dokoupit další kabely nebo
aktualizovat software. Situace, kdy jste si
zakoupili tiskárnu, kvůli které se budete muset
vrátit do obchodu pro nový druh kabelu, dokáže
být neuvěřitelně nepříjemná. S tiskárnou TSP100

futurPRNT můžete bez problémů hned začít pracovat. Je to
tím, že prakticky všechno, co byste kdy mohli potřebovat, je již
obsaženo v krabici při nákupu – napájecí kabely a kabely
rozhraní, sada pro montáž na stěnu nebo pro svislou polohu,
58mm vodítko papíru, stejně tak jako instalační CD se
softwarem s přidanou hodnotou.

EVERYTHING
IN ONE BOX 

„Nejkompletnější“ pokladní tiskárny, které jsou dnes k dostání !

VŠECHNO , CO BUDETE POTŘEBOVAT, V JEDINÉM BALENÍ !

Rola papira (standardnih 80 mm)
Vysokorychlostní kabel rozhraní USB (1,8m), se softwarem
so dodává volitelný emulátor sériového portu
– tiskárna TSP100 futurePRNT je vybavena vysokorychlostním rozhraním USB s emulátorem
sériového portu, což znamená, že na této tiskárně bude díky rozhraní USB fungovat i starší software
pro pokladny určený pouze pro sériové připojení.

Univerzální napájecí šňůra (1,8m)
Sady pro montáž na stěnu nebo do svislé polohy
– se softwarem, který automaticky obrací účtenky pro snadné přečtení

Spouštěcí CD-ROM
– se softwarem s přidanou hodnotou a ovladači pro většinu operačních systémů včetně: 
Java-POS(tm), OPOS(tm), Apple MAC(tm) a Windows(tm) s certifikátem Microsoft (WHQL)

Kryt vypínače
58mm vodítko papíru
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Datum: 24/05/05 14,46
Obsluhuje Vás: Jane

1 x Peroni 4,50
1 x Coca-Cola 4,25
1 x Pizza čtyř ročních období 14,00
1 x Pizza Siciliana 14,00
1 x Zeleninový salát 8,00
1 x Císařský salát 8,50

Mezisoučet: 53,75

Celkem: 53,75

Číslo karty ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳2112
Datum splatnosti 05/05 Srážka
ID obchodníka 5150345
Autorizační kód 034765
Visa prodej 53,75

STAR PIZZAS

Datum: 24/05/05  14.46
Obsluhuje Vás: Jane

1 x Peroni 4,50
1 x Coca-Cola 4,25
1 x P. čtyř ročních období

14,50
1 x Pizza Siciliana 14,00
1 x Zeleninový salát 8,00
1 x Císařský salát 8,50

Mezisoučet: 53,75

Celkem: 53,75

Číslo karty ************2112
Datum splatnosti 05/05
ID obchodníka 5150345
Autorizační kód 034765

Visa prodej 53,75

�
JÍDLA ZA POLOVIâNÍ

CENU PRO DùTI

g
STAR PIZZASNabídka končí v září 2005

Nástroj pro nový grafický návrh účtenek tiskáren TSP100

Tento revoluční nový nástroj byl navržen tak,
pracoval naprosto nezávisle na aktuálním pokladním
softwaru a umožnil uživateli vytvořit nové grafické
návrhy účtenek, aniž by se musel použít jiný
software.

Pokladní softwary mohou mít přednastavený text a grafiku, kterou
jste nejspíš vždy chtěli změnit. Pomocí nového NÁSTROJE NA
OŘEZÁVÁNÍ ÚČTENEK, který ořízne nežádoucí části, lze vytvořit
místo pro nový text a grafiku. Unikátní NÁSTROJ PRO NÁHLED
společnosti Star vám práci ještě usnadní. Nejdůležitější součástí
ale nejspíš bude NÁSTROJ PRO ZMĚNU PÍSMA (dostupný
začátkem roku 2006), díku němu trvale rezidentní písma tiskárny
přestanou mít význam. Tento nástroj, spolu s ostatními zmíněnými
nástroji, bude přístupný ze stránky Vlastnosti tiskárny. Jakmile jej
vyberete, budete moci zaměnit kterékoliv písmo, které není typu
TrueType, za mnohem atraktivnější a efektnější písmo – aniž se
tiskárna zpomalila.

RE-DESIGN TOOL 
RECEIPT

Nástroj pro kupónové reklamní akce tiskárny TSP100

Díky tomuto bezplatnému softwaru s přidanou hodnotou, který lze
provozovat spolu se stávajícím systémem, posunula tato revolučně
nová tiskárna společnosti Star motivaci zákazníků na novou
úroveň. Nový nástroj na kupónové akce společnosti Star umožní
automatický tisk kupónů podle prodejcem předem vybraných
produktů nebo prodejních hodnot vztahujících se k dané transakci.

Se sezónními výkyvy a přebytečnými zásobami se vyrovnáte
určením jistých “spouštěcích”
klíčových slov. Narozdíl od funkce
AutoLogo tiskárny TSP700,
jednoduchý software řízený
průvodcem prohledá slova na všech
účtenkách, aby zajistil automatické
vytisknutí příslušných kupónů nebo
obrázků.

Nový NÁSTROJ PRO VKLÁDÁNÍ
OBRÁZKŮ zjednoduší nastavení
ukládání běžných uživatelských log
tím, že eliminuje běžnou práci s

přípravou obrázku. Kontrolní panel umožňuje přístup k
neomezenému počtu černobílých a barevných obrázků typu jpg,
gif a bmp, uložených podle názvu a dokonce připravených pro
výstup s řadou různých grafických metod. Už není nutné předem
nastavovat velikost nebo obrazový
soubor nejprve uložit jako černobílý
obrázek typu bmp, jak to vyžadovaly
ostatní pokladní tiskárny. Jedinečný
instalační program tiskárny TSP100
umožní, aby byl počítač předinstalován
(tiskárna nemusí být připojena) k
použití více tiskáren najednou v celém
obchodě.

Nový NÁSTROJ PRO NÁHLED nabízí
prodejcům a tvůrcům systémů možnost
během nastavení zkontrolovat celkový
vzhled připravovaných účtenek.
Jednoduchý nástroj, který je opět
vzácností ve světě pokladních tiskáren,
ušetří mnoho času.

Nástroje na tvorbu systému tiskárny TSP100 společnosti Star

Společnost Star vytvořila speciální sadu SDK
(Modulární sadu pro softwarové vývojáře) s širokou
škálou dostupných nástrojů, které umožňují
systémovým návrhářům využít všechny funkce
softwaru a hardwaru tiskáren TSP100, např.
automatické obrácení textu u montáže na stěnu

nebo ve svislé poloze. Tato funkce může být doslova přetažena do
vývojářského softwaru.

NÁSTROJ PRO PŘEDINSTALAČNÍ NASTAVENÍ – snadná

instalace ovladače na všech hlavních platformách, a už pomocí
dodávaného disku CD-ROM nebo architektury navržené společností
Star pro rychlé úpravy. Vlastní filtry a funkce může snadno napsat
integrátoru systému nebo výrobce OEM nebo je lze vytvořit
společně s našimi techniky ve Velké Británii. Jedinečné identifikační
sériové číslo je ideální rovněž pro vzdálené zjiš ování pro potřeby
hardwarového auditu nebo ze záručních a servisních důvodů.

NÁSTROJ SOFTWAROVÉ FUNKCE “PŘETAŽENÍ”
Součásti ActiveX pro zahrnutí funkcí tiskáren Star do softwaru OEM.

SDK

STAR PIZZAS

Co takhle udělat tento týden radost dětem (i vaší
peněžence) ! Jednou z výhod naší speciální oslavy
letních prázdnin je, že děti mohou jíst za poloviční
cenu !! Ukažte tento kupón 
ažádejte slevu !!
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Datum: 24/05/05 14,46
Obsluhuje Vás: Jane

1 x Peroni 4,50
1 x Coca-Cola 4,25
1 x Pizza čtyř ročních období 14,00
1 x Pizza Siciliana 14,00
1 x Zeleninový salát 8,00
1 x Císařský salát 8,50

Mezisoučet: 53,75

Celkem: 53,75
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Datum splatnosti 05/05 Srážka
ID obchodníka 5150345
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Osvěžte se zmrzlinou ZDARMA! Jestliže
u nás při další návštěvě utratíte 25,00 a
ukážete tento kupon, získáte zmrzlinu
zdarma pro všechny!! Nabídka končí v
červenci 2005.

ZDARMA Zmrzlina!

STAR PIZZAS

Jednoduše si vytvořte nové grafické návrhy účtenek, aniž byste měnili software, nebo se museli stát počítačovým expertem. 
Odřízněte uložený text a obrázky, vložte na jejich místo novou grafiku spolu s textem, který vám přinese větší výdělek.2
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