
Impressora de 
E�queta MQ-50

A mais de 25 anos trazendo soluções e inovações em segurança e iden�ficação
industrial, a MAQUIMP traz para 2021 sua nova Impressora de E�queta á MQ-50

 Nossos colaboradores estão aptos a trazer a melhor
solução para vossa empresa. Entre em contato.

WWW.MAQUIMP.COM.BR | +55 11 2802 9002



Sobre á Impressora 
de E�queta MQ-50
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A Impressora industrial MQ-50 tem muitos recursos para você fazer a iden�ficação 
industrial de sua empresa como sinalização de tubulações , iden�ficação de painéis 
elétricos , cabeamento , redes , iden�ficação de equipamentos e tudo que for 
necessário , para a segurança de sua empresa e instalações

Opera com o so�ware de edição de e�quetas ou conectado ao seu celular androide o 
que permite muita agilidade e versa�lidade na execução de seus trabalhos .

Pode operar na rede elétrica ou com a bateria recarregável que acompanha a 
Máquina.



Método de impressão Transferência térmica

203 dpi (8 pontos / mm)

1,89 ″ (48 mm)

39,37 ″ (1.000 mm)

FLASH ROM de 8 MB, SDRAM de 16 MB

0,0023 ″ ~ 0,006 ″ (0,06 mm ~ 0,15 mm)

Reflexiva / Suprimento de teste 

DISPOSITIVO USB, Bluetooth V4.0

Bateria recarregável de íon de lí�o 7,4 V 2200 mAh

2,64 lbs (1,2 kg) incluindo bateria

W 5,12 x P 10,3 x H 4,02 polegadas
(L 130 x P 262 x A 102 mm)

Temperatura: 32º F ~ + 104º F
(0º C ~ 40º C)
Umidade rela�va: 5% - 85% sem condensação

Temperatura: 1 mês: -4º F ~ + 140º F (-20º C ~ + 60º C)
3 meses: -4º F ~ + 113º F (-20º C ~ + 45º C)
> 1 ano: -4º F ~ + 77º F (-20º C ~ + 25º C)
Umidade rela�va: 5% ~ 85% sem condensação

Largura máxima: 2,0 ″ (51 mm); Comprimento máximo: 82 ʹ (25 m)
OD 1 ″ (25,4 mm) máx., ID 0,5 ″ (12,7 mm)
Lado da �nta: para fora

Códigos de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128 / subconjunto A, B, C, 
Codebar, Interleave 2
de 5, UPC A / E 2 e 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128
Códigos de barras 2D: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code

Largura: 2,2 ″ (56 mm) máx., 0,39 ″ (10 mm)
OD: 3 "(76,2 mm) máx., ID: 1" (25,4 mm) mín.

Resolução de impressão

Largura máxima de impressão

Comprimento máximo de impressão

Memória

meios de comunicação

Espessura da e�queta (inclui forro)

Fita

Sensor de mídia

Tipos de código de barras

Interfaces

Bateria

Peso

Dimensões

Ambiente de operação

Ambiente de armazenamento

Itens opcionais *

Modo MQ-50

Cortador manual, alça de mão

* Alguns itens opcionais podem exigir uma compra de quan�dade mínima ou instalação de fábrica.

Especificações técnicas
Especificações da impressora
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Entrada

Resultado

Meio Ambiente

AC 100 ~ 240 V, 47 ~ 63 Hz

DC 9V, 4,0 A

32º F ~ 104º F (0º C ~ 40º C)

Conteúdo da caixa

Inspecione a (s) caixa (s) de transporte para possíveis danos no transporte; se algum dano for descoberto, 
no�fique a empresa de transporte para
relatar a natureza e a extensão dos danos.
Verifique os itens de acordo com a lista de embalagem. Se houver algum item faltando, no�fique seu 
revendedor autorizado.

Impressora MQ-50 1 pc
Adaptador de energia 1 pc
Cabo de interface USB 1 pc
Bateria recarregável de íon de lí�o 1 pc
Suprimento de teste 1 pc
Guia de rolo de mídia 1 pc
Guia de início rápido MQ-50 1 pc
Alça de ombro 1 pc
Pacote de CD-ROM * 1 pc

Nota: o pacote de CD-ROM inclui driver de impressora V8i, so�ware de e�queta, Manual do usuário e Manual 
de programação.

Especificações do 
adaptador de energia
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Componentes da MQ-50 

Bateria 

Adaptador de Energia 

Cabo USB

Impressora MQ-50
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MAQUIMP COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.
Tel.: +55.11. 2802.9002 | 

maquimp@maquimp.com.br


