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DATASHEETS

Een stille, snelle en energiezuinige bankboekjesprinter met lage totale 
eigendomskosten, ideaal voor financiële en overheidsinstellingen. 

Zowel klanten als personeelsleden zullen het niet-storende geluidsniveau van de PLQ-30, 
dat slechts 55 dBA bedraagt, weten te waarderen. Het is ook een efficiënt apparaat. 
Dankzij de functie voor het verhogen van de afdruksnelheid, kunnen 
bitafbeeldingsgegevens snel worden afgedrukt in Windows-omgevingen, waardoor 
wachtrijen worden verkort.

Lage totale eigendomskosten
De PLQ-30 biedt aanzienlijke kosten- en energiebesparingen en heeft een zeer laag 
stroomverbruik in stand-bymodus van 4,5 W. De totale eigendomskosten worden nog 
verder verlaagd, want de printer kan in conceptmodus met één lint circa 10 miljoen 
tekens afdrukken.

Flexibel
De PLQ-30 heeft 128 kB geheugen, kan bankboekjes tot 2,6 mm dikte verwerken en 
biedt daarom uitstekende flexibiliteit voor de verwerking van gegevens en bankboekjes.

Eenvoudige installatie
De PLQ-30 is eenvoudig te installeren en biedt een keur aan emulaties, plus standaard 
een parallelle, seriële en USB-interface voor een gemakkelijke integratie in de meeste IT-
omgevingen.

Supersnelle conceptmodus
Hoge afdruksnelheid van 585 cps.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Stille werking
Geluidsniveau van slechts 55 dBA
Energie-efficiënt
4,5 Watt stroomverbruik in standby-modus
Lage totale eigendomskosten
Lint met lange levensduur
Flexibel
Kan bankboekjes met een dikte tot 2,6 
millimeter verwerken
Eenvoudige installatie
Parallelle, seriële en USB-interface



LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CB64021

Streepjescode 8715946616674

Land van herkomst Indonesië

Palletformaat 4 stuks

PLQ-30

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Stroomkabel
Kleurenlint
Plaatsingshandleiding
Gebruiksaanwijzing (CD)

VERBRUIKSMATERIAAL

Ribbon Cartridge zwart Per 3 stuks verpakt S015339 
(C13S015339)

OPTIONELE ACCESSOIRES

PLQ-20 Space Saving Kit

C12C802202

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza 
B-1930 Zaventem 
Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: +31 (0)20 708 5099 
www.epson.nl


