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Máy in hoàn toàn độc lập

Giá trọn gói, không phát sinh

Vận hành được với nhiều loại hộp
mực in khác nhau trên các bề mặt
in đa dạng

Hoạt động thân thiện với người
sử dụng bằng bộ điều khiển từ xa
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ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CHUNG

• Màn hình * Màn hình màu LCD 3.5’’

• Tín hiệu chỉ dẫn LED * 5 tín hiệu: còi báo động, lượng mực in gần hết, in, vận hành, bật/ tắt điều khiển từ xa

• In được các ngôn ngữ * Tiếng Việt, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga

• Danh mục hoạt động * Lựa chọn danh mục bằng số, rất dễ thực hiện

• Thiết bị đầu vào * Bộ phím điều khiển từ xa IR cỡ nhỏ

• Thiết kế cắm và dùng * Công nghệ in với độ phân giải 300 DPI Hewleet-Packar
 (Plug-in-Print)

• Các ứng dụng in * In các ký tự vừa chữ, vừa số, logo, ngày/ giờ, ngày sản xuất, hạn sử dụng, mã ca, số đếm mã lô, mã vạch,...

• Số dòng in và độ cao chữ * In 1,2,3,4 dòng. Độ cao chữ 2.7mm, 3.6mm, 5.5mm, 8mm, 10mm, 12.7mm (0.11’’, 0.14’’, 0.22’’, 0.31’’, 0.39’’, 0.5’’)

• Tốc độ in trên băng chuyền * 76m (250 feet)/ phút với độ phân giải nằm ngang 300 DPI

• Dung lượng lưu trữ bản tin * Lên tới 999 bản tin với thẻ SD

• Nguồn điện * AC 100V-240V, 50/60HZ, 1.6A, mức thiêu thụ điện năng tối đa 60W

• Kích thước * Chiều Cao x Rộng x Ngang: 114 x 76 x 60mm/ 4.5 x 3.0 x 2.4 inch

• Trọng lượng * 0.49kg (1.08 lb) chưa tính hộp mực và giá đỡ

• Các chức năng đặc biệt * Thiết kế gọn, nhẹ 4 trong 1 (bộ điều khiển, màn hình, đầu in và hộp mực)

* Hoàn toàn độc lập (Không yêu cầu PC)

* Cổng gắn AUX dùng cho bộ đồng tốc bên ngoài, tế bào quang điện hoặc kết nối bộ báo hiệu

* Khe cắm thẻ SD được cài sẵn để nâng cấp phần mềm và dự phòng dữ liệu

* Kỹ thuật chống sốc giúp bảo vệ đầu in

* Tế bào quang được cài đặt sẵn, không tốn thêm chi phí

* Thiết kế hai béc-phun chuyển mạch cho phép sử dụng cả hai béc phun cùng lúc hoặc một trong hai.

* Hot-Swap bảo vệ mạch điện khi thay đổi hộp mực in nhanh chóng

* Bảo vệ máy bằng mật khẩu nhiều cấp bậc

* Hệ thống dự phòng và lưu trữ giúp đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn

* Có thiết kế chống bụi để bảo vệ hộp mực

• Môi trường hoạt động * Nhiệt độ họat động: Từ 5OC ~  40OC (41OF ~ 104OF)

• Dung tích và màu sắc mực in * Dung tích 42cc với các màu: đen, đỏ, xanh da trời, xánh lá cây và vàng

• Bề mặt in * In trên các bề mặt xốp cho đến bề mặt mịn, đồng thời có nhiều lựa chọn mực in để đáp ứng nhu cầu in code của quý khách

LẮP ĐẶT

• Giá đỡ tiêu chuẩn * Giá đỡ tiêu chuẩn mặt bên/ mặt dưới thích hợp cho hộp mực dung tích 42cc

• Khoảng cách tới bế mặt in * Không lớn hơn 6mm (0.25’’)

CÁC LINH KIỆN LỰA CHỌN THÊM

• Bộ báo hiệu * Lựa chọn kết nối báo hiệu bên ngoài có sẵn

• Bộ đồng tốc * Đảm bảo chất lượng in cao ngay cả trên băng chuyền có tốc độ thay đổi

• Bộ tế bào quang bên ngoài * Dùng để lắp đặt bộ tế bào quang bên ngoài

BẢO HÀNH

• Thời gian & nội dung * Bảo hành tất các các thiết bị trong thời gian 12 tháng (ngoại trừ mực in)
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