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Genel Tanım: 
 

Yeni BP 63S, çeklerin ve diğer dokümanların üzerine personalizasyon + kodlama yapan ve bankaların ve 
finans kurumlarının çek üretimi ile ilgili her türlü gereksinimlerini karşılayabilen esnek, güçlü, ağır hizmet tipi, 
kullanımı kolay, bakımı basit ve gürültü düzeyi düşük bir makinadır.  
 
Makina, verilerin depolandığı bir bilgisayara bağlı olarak çalışmakta, bu şekilde çek formatları istenilen şekilde 
değiştirilebilmekte ve güncelleştirilebilmektedir. 
 

BP 63S’nin üzerinde personalizasyon baskısı için her biri 4 satır alfa-nümerik baskı yapabilen 3 adet ink-jet 
kartuşu yeralmaktadır. Sahteciliğe karşı maksimum güvenlik için MICR kod satırını darbeli olarak basan bir 
kodlama yazıcısı bulunmaktadır. 
 
BP63S modeli makinanın üzerinde bir zımba ünitesi ile bir sırt bezi rulosu tutucusu bulunmaktadır. 
Personalizasyon ve kodlaması yapılarak çıkan bir koçan çek, kapakları konularak makina üzerindeki yuvaya 
sokulduğunda üzerine zımba telini otomatik olarak basıp sırt bezi etiketini makina üzerindeki diğer yuvadan 
operatörün kolaylıkla almasını sağlayarak manuel olarak çek koçanının sırtına takmasına imkan verir. 
Muhtelif renklerde veya logolu sırt bezi seçenekleri mevcuttur. 
 

Teknik Özellikler: 
 

BP 63S ÇEK PERSONALİZASYON VE KODLAMA MAKİNASI 

Çek besleyici Tipi Otomatik besleyici 

Kapasite 500 çek yaprağı (0,116 mm kalınlıkta yaprak) 

MICR kodlayıcı Tipi Darbeli 

Font E13B veya CMC7 veya OCR (opsiyonel) 

Kolon sayısı Maksimum 65 kolon 

MICR şerit tipi Tek kullanımlık kaset (65,000 karakter / kaset) 

Inkjet yazıcı Yazma kafası sayısı 3 adet IJP kafa (herbiri 4 satır yazma kapasiteli) 

Baskı karakter sayısı Toplam 100 karakter / kafa (1/8 inç x 4 satır) 

Font / karakter Alfa – nümerik, Sembol, 150H x 1700W noktalık bitmap imaj 
baskısı (imza, kaşe, logo, vs.) 

Dikey baskı konumu  17 – 117 mm (basılan karakterin altından üst kenarına) 

İstifleyici Kapasite 500 çek yaprağı (0,116 mm kalınlıkta yaprak) 

Çek yaprağı Uzunluk x Yükseklik 152 – 280 mm x 63 – 115 mm 

Kalınlık 0,096 – 0,116 mm 

Baskı hızı Yakl. 45 çek / dakika (216 mm çek, 20 haneli MICR  satırı için) 

Enerji kaynağı 100 – 240 V 

Bilgisayar bağlantı arabirimi USB1.1 
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