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Cechy kluczowe
n Lekka i przenośna
n Dostępna z małymi etykietami 52 x 25mm 

(zależnie od modelu testera)
n Ekonomiczna - niska cena zakupu
n Może korzystać z akumulatora lub baterii 

alkaicznych
n Kompatybilna z testerami Rigel Medical

Dostarczamy z
n Ładowarka sieciowa
n Akumulator
n Adapter baterii alkaicznych
n Klips na pasek
n Przewód szeregowy (wersja przewodowa)
n Rolka papieru

Kompatybilność
Komunikacja Bluetooth
n Seaward Apollo 600
n Seaward Apollo 500
n Seaward Apollo 400 (etykiety 52 x 25mm)
n Seaward PrimeTest 100 - poprzez Android 

PATMobile app  (etykiety 52 x 25mm)
n Seaward PrimeTest 50 - poprzez Android 

PATMobile app  (etykiety 52 x 25mm)
n Rigel 288+ (tylko wyniki testu)
n Rigel UNI-SiM (tylko wyniki testu)

Komunikacja przewodowa
n Seaward PrimeTest 250+ (etykiety 52 x 

25mm)

Wymiary: 95 x 65 x 128mm

Masa: 
446g (łącznie z baterią i pełną rolką papieru)

Numer katalogowy:
Komunikacja Bluetooth i przewodowa 
(z rolką etykiet 52 x 74mm) 339A980

Komunikacja Bluetooth i przewodowa 
(z rolką etykiet 52 x 25mm) 339A987

Komunikacja tylko przewodowa
(z rolką etykiet 52 x 25mm) 339A933

Etykiety
n Rolka etykiet (około 160 etykiet 52 x 74mm)

Numer katalogowy: 339A944
n Rolka etykiet (około 400 etykiet 52 x 25mm)

Numer katalogowy: 339A945
n 5x Rolka papieru termicznego do wydruku

wyników (kompatybilne tylko z testerami
Seaward Apollo i Rigel Medical)
Numer katalogowy: 339A949

Ekstremalnie lekka i przenośna, zasilana bateryjnie,
mobilna drukarka. 

Drukarka Test n Tag Pro drukuje wyniki testów lub etykiety, które mogą zawierać
m.in. kod kreskowy, numer ID urządzenia, datę wykonania testu oraz datę
kolejnego testu, nazwisko użytkownika czy status testu. 
(Funkcjonalność zależna od używanego testera).
Dla testerów Rigel Medical drukarka drukuje wyłącznie wyniki testu.

Drukarka może korzystać zarówno z akumulatora jak i zwykłych baterii
alkaicznych. W połączeniu z testerami Rigel Medical potrafi bezprzewodowo
drukować wyniki testów na papierze termicznym. 
Jest idealna do wszelkich wydruków z testerów Seaward Apollo poprzez
Bluetooth, Seaward PrimeTest 250+ przewodowo, lub z manualnych testerów
poprzez aplikację Android PATMobile app.

Test n Tag Pro

WAŻNA INFORMACJA: Używanie etykiet innych niż oryginalne etykiety Seaward może 

spowodować osłabienie jakości druku głowicy i powoduje utratę gwarancji na drukarkę.


