
Налични конфигурации:

 » Само принтер (SKU: 78101)

 » Баркод скенер и софтуер (SKU: 78200)

 » Напълно самостоятелна система с мрежова 

свързаност (SKU: 78201)

Two Carlson Parkway North

Plymouth, MN 55447-4446 USA

800-797-2772 (само САЩ и 

Канада)

Ph: 763-475-6676

Fx: 763-475-6677

www.primerahealthcare.com

email: sales@primera.com

Mainzer Strasse 131

65187 Wiesbaden/Германия

Ph: +49 (0)611 - 92777-0

Fx: +49 (0)611 - 92777-50

www.primera-healthcare.eu

email: sales@primera.eu

Room 1206-7, 12/F New Victory House

93-103 Wing Lok Street

Central, Хонконг

Ph: +61 3 8586 3030

Fx: +852-3014-7827

www.primera-ap.com

email: sales@primera-ap.com

Avenida Marques de Sao Vicente 446 CJ 205

São Paulo, SP 01139-000 Бразилия

Ph: +55 11 26 26 80 17

Fx: +55 11 39 58 04 88

www.primera.la

email: sales@primera.la
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Печатайте 2D баркодове и цветни маркировки, с цел намаляване 
риска от грешки

Спецификации

Технология на печат:   Термотранcферна

Скорост на печат:   До 7 слайда в минута (при един цвят)
  До 5 слайда в минута (за плътни цветове)
  До 3 слайда в минута (при пълноцветен печат)

Резолюция на печат:   300 dpi

Вид на мастилото:   Pезинова термо-трансферна лента

Вид на лентата:   CMYK: 1000 отпечатъка 
  Черна: 5000 отпечатъка

Печатаеми цветове:   8 плътни цвята; другите се получават чрез растеризация и/или 
  комбинация от цветове

Видове слайдове:   76,2 mm x 25,4 mm (3” x 1”) стандартни или положително 
  заредени, с бял матиран край и скосени ъгли

Капацитет на касетата:   100 слайда в касета

Капацитет на външна 

касета:   100 слайда

Капацитет на изходния 

контейнер:   15 слайда

Конструкция:   Прахово боядисана стоманена рамка и пластмасови капаци

Цвят на корпуса:   Медицинско бяло

Интерфейс за данни:   USB 2.0

Драйвери за принтер:   Windows® XP/ Vista/7

Височина:   218,4 mm (8,6”)

Ширина:   179,8 mm (7,08”)

Дълбочина:   319,5 mm (12,58”)

Тегло:   7,62 kg (16,8 lbs. )

Захранване:   100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 вата

Гаранция:   Една година за части и труд

©2012 Primera Technology, Inc. Всички права са запазени. Primera и Signature са търговски марки на Primera Technology, Inc. Windows е регистрираната търговска марка на Microsoft Corporation. Всички други търговски марки са собственост на съответните 
компании. Спецификациите са обект на промяна без предизвестие. Всички данни и имена на компании, използвани в мострените печати са измислени. Предстои получаване на патент. Гаранцията за продукта може да бъде различна в Европа, Азия 
Пасифик и територията на Латиноамериканската страна. 120405

Други продукти на Primera:

Принтер Signature Cassette Принтер PX450e Specimen Label

За подробни детайли и 

информация за поръчки в Европа 

се свържете с 

Primera Europe на тел. 

+49 (0) 611 92777-0. Допълнителна 

информация за продуктите 

можете да намерите на адрес 

www.primera-healthcare.eu.

Цветен печат директно върху 
слайдовете за по-ефикасно и 
точно обработване на пробит

ПРИНТЕР 
Signature

®

 Slide

http://www.primera-healthcare.eu
mailto:sales@primera.eu
http://www.primera-healthcare.eu
http://primera-healthcare.eu/bg/signature-slide-printer.html
http://primera-healthcare.eu/bg/px450e-features.html
http://primera-healthcare.eu/bg/px450e-features.html
http://primera-healthcare.eu/bg/signature-cassette-printer.html
http://primera-healthcare.eu/bg/signature-cassette-printer.html


Новият принтер на Primera Signature Slide Printer може значително да повиши ефективността на Вашата 
лаборатория, спомагайки да се намали риска от погрешно идентифициране на пробите. Той печата директно 
върху слайдовете, елиминирайки ръчното писане или използването на скъпи и трудни за поставяне етикети, 
устойчиви на ксилол. С впечатляващата резолюция от 300 dpi, Вие можете да печатате текстове, графики и лога, 
заедно с линейни и 2D баркодове с висока резолюция върху всеки слайд, който обработвате. Signature е също 
така първият и единствен в света цветен слайд принтер. Тази революционна функция  Ви позволява да закупите 
и да държите на склад слайдове само в един цвят - обикновено бяло. Със Signature, Вие можете да отпечатате 
широка гама от цветове и модели за по-бърза идентификация

Лесен за ползване

Принтерът Signature е разработен така, че лесно да 
се управлява и обслужва без допълнителна намеса. 
Слайдовете се съхраняват в лесна за зареждане касета – 
далече от прах и други  потенциални замърсители. Отнема 
само няколко секунди да смените касетите, ако са Ви 
необходими стандартни слайдове за едно изследване и 
положително заредени слайдове за друго. Количеството 
останали слайдове лесно се виждат през прозрачно син 
прозорец със светодиодно осветление. 

Допълнителен PTLab™ Софтуер

Софтуерът PTLab е  разработен от Primera специално за употреба с принтера Signature Slide. Той може да 
бъде инсталиран на компютри с операционни системи Windows XP/Vista/7, включително и на touch-screen 
компютъра на Primera all-in-one. С помощта на PTLab е възможно печатането на пълноцветни слайдове само за 
минути.
Първо, администраторът на лабораторията проектира шаблони, които определят необходимата информация 
върху слайдовете,  съдържаща фиксирани и променливи полета. Площта за печат е изцяло персонализирана. 
Или, Вие можете да избирате от някой от вградените стандартни шаблони. След като шаблоните са готови, 
функцията за корекции се заключва с парола.
Лаборантът след това сканира 2D баркода, отпечатан върху флакона, кутийката или друг съд, съдържащ 
пробата. Информацията, съдържаща се в баркода, автоматично се прехвърля върху слайда. Информацията 
може да бъде въведена и чрез клавиатурата или Touch-screen компютъра. След това, броят на слайдовете, 
поръчани за изследването,  автоматично се отпечатват.

Printing only the slides you need, when and where you need 
them, helps avoid potentially serious patient safety errors.

Няколко налични конфигурации

Принтерите могат да бъдат интегрирани към съществуваща система или да работят като изцяло самостоятелна 
система, съдържаща принтер, софтуер, скенер, клавиатура, мишка и компютър. Повечето компоненти  
(с изключение на принтера и компютъра) са със степен на водоустойчивост IP68. Те могат да бъдат 
дезинфекцирани с различни почистващи препарати, стандартно използвани в болници и лаборатории.

Иновация на нова, по-достъпна цена

Дори и с високата си резолюция и възможностите за пълноцветен печат, принтерът Signature струва по-малко 
от всички други слайд принтери, налични в момента. За пръв път можете да си позволите да децентрализирате 
печата на слайдове и да поставите принтер, печатащ слайдове по заявка във всяка лабратория извършваща 
цитологични и други изследвания. Вие ще намалите вероятността от грешки, ще имате по-ефективен работен 
процес и ще спестите време и пари, като държите на склад само бели слайдове.  
Signature Slide Printer представлява истинска иновация за патологичните и хистологичните лаборатории, както 
и за други медицински, образователни или научни организации, които често печатат слайдове.

Ключови характеристики и предимства:

 » Пълноцветен печат на слайдове „по заявка” - печатате само толкова слайдове, от колкото имате нужда, това ще 

спомогне за отстраняване на грешките 

 » Намаляване на инвентара и покупателната активност – Вашият инвентар от  многоцветни слайдове  се елиминира, 

тъй като можете да използвате само бели слайдове 

 » Печата директно върху слайдовете – премахва писането на ръка, което трудно се разчита, избягва се и трудното 

поставяне на етикети, които е възможно да паднат или да се разлепят и да създадат трудности при обработката на 

слайдовете

 » Малък, компактен отпечатък – идеален за лаборатории, извършващи цитологични и други изследвания

 » PTLab Софтуер – Софтуера използва стандартни шаблони, което гарантира, че върху слайдовете всеки път ще се 

отпечатва необходимата информация; също така позволява конфигуриране на потока от изходни данни към LIS 

системи.

 » Мастилото е устойчиво на ксилол, алкохол, реактиви, замърсяване, 

топлина и други химически агресивни вещества – то осигурява надеждна 

идентификация на слайдовете сега и  в продължение на години напред.
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