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ÉÉN CONTROLLER VOOR AL UW PRINTERS

Doordat u slechts één controller nodig heeft voor al uw 
printers kunnen veel kosten worden bespaard. Daarnaast 
scheelt het weglaten van al die kasten ook veel ruimte aan 
de lijn. Het aantal printers wat u vanaf één controller kunt 
bedienen is hierbij onbeperkt. Hoe meer printers, hoe 
groter het voordeel!

BESPAAR GELD ÉN RUIMTE AAN DE LIJN

ONTWERP UW AFDRUK
DIRECT OP DE CONTROLLER

REAL-TIME PRINTEN VANUIT
MEERDERE DATABASES

OPERATORSCHERM ZELF
NAAR WENS SAMENSTELLEN

ACCESSOIRES DIRECT KOPPELBAAR
AAN CONTROLLER ZONDER PC

10” FULL COLOR
TOUCHSCREEN CONTROLLER VOLLEDIG WINDOWS OS

OMNICOMPATIBLE MET ELKE SOFTWARE EN/OF ERP SYSTEEM

De Kortho Printerface IoT heeft een volwaardig Windows 10 OS. Hierdoor 
beschikt u over alle Windows functies in de GUI. Elke Windows software werkt 
dus direct op de controller. Hierdoor heeft u dus geen extra PC meer nodig om 
uw printers met bijvoorbeeld Nicelabel of Bartender aan te kunnen sturen!

De Kortho Printerface IoT is onze universele controller voor 
al onze printers. Naast één op één gebruik is het ook moge-
lijk om meerdere printers vanaf één controller aan te sturen. 
Zelfs als het compleet verschillende modellen zijn zoals 
thermo en inkjetprinters. U bedient al uw printers vanuit één 
overzichtelijk menu!

BESTUUR ALLE PRINTERS
MET EEN CONTROLLER

IoT

THIRD PARTY SOFTWARE
COMPATIBLE CONTROLLER



kortho
• Te gebruiken in combinatie met alle Kortho Thermo en Inkjetprinters
• Naast een-op-een gebruik is het ook mogelijk om meerdere printers te bedienen met 
 slechts één Printerface, zelfs als het compleet verschillende soorten printers betreft
• Standaard geleverd inclusief Kortho Control Center en Windows 10 software
• Onafhankelijke software zoals Nicelabel of Teamviewer werken direct op de controller, 
 de aanschaf van een extra PC is niet meer nodig
• Additionele apparatuur zoals toetsenborden, muis of (barcode)scanner zijn direct 
 aan te sluiten
• Ontwerp en beheer al uw afdrukken direct op de controller
• Unicode én TrueType fonts in zowel menu’s, toetsenborden als afdruk autocodes 
• Direct te integreren in uw ERP en/of productie PC’s
• Real-time printen vanuit meerdere databases
• Operator scherm op maat
• 100% WYSIWYG afdrukvoorbeeld in scherm
• Zowel aan een verticaal als op een horizontaal vlak te monteren
• Volledige Windows functionaliteit in de gebruikersinterface
• Stootvaste siliconen behuizing
• RVS gepoedercoate steun

SPECIFICATIES KORTHO PRINTERFACE IoT
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BV KORTHOFAH

Scherm
Resolutie
Opslagcapaciteit
Communicatie
OS
Grafische gebruikers omgeving (GUI)
Label Design
Font gebruik
Interface opties
Nicelabel compatibiliteit
Third party software compatibiliteit
Database printing

Additionele randapparatuur compatibiliteit
Bevestigingsmogelijkheden
Materiaal
Afmeting BxHxD

10.1” full color touchscreen
1.280 x 800 pixels
32GB
USB (5 poorten), Ethernet, WIFI
Windows 10
Volledige Windows functionaliteit
Ontwerp en beheer direct op controller (WYSIWYG)
True Type & Unicode fonts in menu’s, toetsenborden en autocodes
Volledig aanpasbare interface
Direct op Printerface te gebruiken
Direct op Printerface te gebruiken
Real-time labelvelden updaten vanuit diverse (ERP) databases of 
via (PLC) escape codes
Scanner, toetsenbord, muis en camera
Op horizontale en verticale oppervlakken
Siliconen sleeve, poedercoat RVS steun
260 x 480 x 200 mm
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Beheer en bedien vanaf één Printerface meerdere printers op diverse lijnen!

TECHNISCHE SPECIFICATIES


