
Spausdintuvas    SLP-D220DG  
su atlupėju (peel f-ja) 
 
Gamintojas – BIXOLON, Pietų Korėja (buvęs SAMSUNG 
padalinys) 
Šiluminis, siauras, standartinės spausdinimo kokybės (203 dpi) 
etikečių spausdintuvas. Pagal pajėgumą priskiriamas staliniams 
etikečių spausdintuvams. 
Korpusas gali būti šviesios pilkos spalvos arba tamsiai pilkas 
(pagal nutylėjimą tiekiamas tamsus). Tvirtas iš ABS plastiko, 
dailus, patogus keisti ruošinius, lengvai išvalomas. 
Pasižymi unikalioms savybėmis: 

 SLP-D220D – greitas, didžiausias jo spausdinimo greitis 
net 152 mm/s. 

 Spausdintuvo programa atpažįsta „pavogtas“ etiketes. 
T.y. spausdintuvas nesustoja, jei etikečių juostoje trūksta etiketės, bet prasuka tuščią juostą 
ir vėl spausdina ant toliau esančių etikečių. 

 Palaiko spausdintuvų kalbas EPL2, ZPL2, SLCS, ESC/POS, DPL. 
 Reguliuojamas etikečių tarpo jutiklis veikiantis atspindžio principu. 
 Pauzės mygtukas. Užduoties nutraukimo mygtukas. 

 
Techninės charakteristikos pateikiamos lentelėje 

Spausdinimo plotis 54 mm Jungtis su kompiuteriu per  USB ir COM 

Didžiausias spausdinimo greitis 152 mm/s Peršviečiantis etikečių tarpo fotodaviklis 

Spausdinimo skiriamoji geba  203 dpi Atspindžio fotodaviklis juodoms žymėms 

Mažiausias etikečių juostos plotis 15 mm Tarnavimo temperatūra 0 – 45OC 

Etiketės aukštis nuo 6 mm iki 304 mm Korpuso ilgis 230 mm, plotis 120 mm, aukštis 170 mm  

Terminis Spausdintuvo svoris 1,36 kg 

 
Žaliavų rulono išmatavimai pateikiami paveikslėlyje 
 

 
Nurodytas didžiausias įmanomas plotis ir skersmuo. 
Šerdis gali būti 25,4 mm arba 38 mm. 
 
 
 
 
 
 

 
Atlupėjas  Spausdintuve įdiegtas etikečių 
atlupimo mechanizmas. Dėl to SLP-D220D gali 
dirbti ne tik įprastai, bet ir „Peel“ režimu 
(spausdina / atlupa / laukia).   
 



Siūlomą komplektą sudaro: spausdintuvas, atlupėjas, maitinimo blokas, maitinimo laidas, CD su 
dokumentacija, draiveriais ir nemokama programa maketavimui / spausdinimui. Be to, valymo 
pieštukas, bandomasis etikečių rulonėlis.  Komplekte nėra laido jungiančio spausdintuvą su PC. 
 
Komplekto kaina  330,- Eur be PVM. 
 
Apmokymas naudojimusi – nemokamas, atliekamas Pakmarko buveinėje Daržininkų km. 
Pageidaujant apmokymo vietoje, techniko kelionės išlaidos apmokamos pagal galiojančius įkainius. 
 
Priedai 
 
COM 1,8 m laidas 50,- Eur 
USB 1,8 m laidas 5,- Eur 
 
Eksploatacinės detalės.  Galvutė 203 dpi.  Resursas 10 km. Atsarginės galvutės kaina 84,- Eur be 
PVM. 

Pristatymo laikas     ~1 d.d.  

Garantija  12 mėn. išskyrus eksploatacines dalis - galvutę, velenėlį. 
Galvutei suteikiama ribota laike ir kilometraže (ne daugiau 3 mėn. ir ne daugiau 10 km) prarasto 
kilometražo kompensavimo sistema. Sistemos esmė: neturi būti mechaninio ir cheminio galvutės 
arba velenėlio pažeidimo, neturi būti galvutės perkaitimo*. Galvutei išėjus iš rikiuotės dėl kitų 
priežasčių anksčiau kaip per 3 mėn. ir neatspausdinus 10 km, klientui kompensuojama tiek procentų 
naujos galvutės kainos, kiek procentų nuo 3 mėn. neatidirbo galvutė. Klientas sistemos veikimo metu 
įsipareigoja naudoti tik „Pakmarko“ tiekiamus ruošinius ir dažjuostes. 
* - šie defektai matomi plika akimi, o galvutės elementų defektai pro mikroskopą. Už juos atsakingas 
klientas naudotojas. 
Klientas garantijos sistemos veikimo metu įsipareigoja naudoti tik „Pakmarko“ tiekiamus ruošinius ir 
dažjuostes. 
 
Servisas Staliniai spausdintuvai sukonstruoti taip, kad kainuotų kuo mažiau, todėl tik kai kurios 
dalys gali būti pakeistos. Konkrečiai šiam modeliui gali būti keičiama tik galvutė ir velenėlis.   
 
Pasiūlymo galiojimas 6 mėn. 
 
Maketavimas 
Paprastą nemokamą etikečių kūrimo ir spausdintuvo valdymo programą „Label Artist“ rastumėte 
gamintojo internetiniame portale. Jums reiktų atsisiųsti ir įsidiegti ją į savo PC. Su šia programa 
patogu maketuoti tekstus, barkodus, galima įdėti į maketą iš anksto paruoštus paveikslėlius. 
Programa yra įrankis spausdinti etiketes. Veikia tik su Bixolon spausdintuvais. 
Kadangi programa yra nemokama, ji bet kada gali būti išimta iš portalo, bet kada gali būti įdėta nauja 
jos versija, bet kada gali būti nutrauktas jos palaikymas, nebūtų sprendžiamos programinės klaidos, 
jei su tokiomis būtų susidurta. 
Dažnai maketavimui naudojamos trečių šalių tiekiamos programos Corel Draw ir MS Word. Iš jų 
spausdinimas vykdomas per MS Windows OS draiverį. Draiveris taip pat yra parsiunčiamas iš 
interneto, spausdintuvo gamintojo puslapio.  
Jei reikia didesnių programinių galimybių ir garantijų, rekomenduojame kompiuterinę programą 
„Nice Label“. Yra daug šios programos versijų. Net su silpniausia šios programos versija galima kurti 
gan sudėtingas etiketes. Pvz. ji leidžia makete įvesti tekstus bet kuria kalba, leidžia maketuoti 
brūkšninius kodus, leidžia makete įdėti kintamus laukus - pvz. sąsajas su MS Excel failu, laiko ar datos 
laukus, skaitliuką, lauką kuriame tekstas įvedamas prieš pat spausdinimą. Programa universali: 



palaiko ne tik šį, bet ir kitus etikečių spausdintuvus.  Galingesnės šios programos verijos turi žymiai 
daugiau galimybių. Kompiuterinės programos „Nice Label“ nuolat naujinamos, keičiasi jų galimybės ir 
kainos. Jų aprašymai ir kainos teikiami tik atskiru pasiūlymu. 


