
MÁY IN NHÃN CUỘN

Thông số

* Kích thước vùng in (rộng)

* Kích thước vùng in (dài)

* Độ phân giải (DPI)

* Tốc độ in tối đa

* Chiều rộng nhãn

* Độ dày nhãn

* Đường kính cuộn nhãn

* Giao tiếp

104mm

2500            1500              400

203 305 609 

254mm/s       203mm/s      152mm/s

25mm ~ 131mm  

167.5mm

2500 1500

203 305

254mm/s 203mm/s

50mm ~ 180mm  

0.06mm ~ 0.26mm

(đường kính trong 76mm - đường kính ngoài 220mm) 
USB, Ethernet, RS232C, Bluetooth

CL4NX CL6NX

Simple-to-

Operate

Plug-and-

Play

All-in-One
Quản lý nội dung tối ưu, tăng cường độ hiển thị và 
mở rộng các tính năng hoạt động với các giải pháp 

tiên tiến thế hệ mới của SATO/ NhậtAll-in-One

Plug-and-

Play

Simple-to-

Operate

 Vận hành trực quan
• Màn hình hiển thị màu LCD
• Các thiết lập, cài đặt dễ dàng

Biểu đồ in 100 dữ liệu đồ họa (s) 

609dpi

305dpi

CL4e

185.0

CL4NX

226.990.0

203dpi 159.072.0

 Hiệu suất cao và chính xác
• Xử lý dữ liệu tốc độ cao
• Chức năng kiểm tra đầu in chính xác

Độ bền công nghiệp
• Vỏ kim loại bảo vệ chống lại hư hỏng
• Khung và phụ tùng đúc cho sức mạnh vượt trội

 Dạng thiết kế
• Thiết kế tiết kiệm không gian với vỏ kim loại ở mặt trước
• Tối ưu độ bền ở đầu in và các trục lăn. Khung nhôm đúc

Tương tác đa năng
• Giao diện truyền thông hoàn chỉnh
• Hơn 30 ngôn ngữ hiển thị, 40 bộ ký tự in

và 15 phông chữ SATO

 Cải tiến bền vững
• Sản phẩm đạt chứng nhận Energy Star
• Giảm tiêu hao với hệ thống Coreless Ribbon

Kết nối:

ETHERNET USB

RS232C Bluetooth

V.M.S – GIẢI PHÁP THIẾT BỊ TOÀN DIỆN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Đặc tính kỹ thuật

Đặc điểm nổi bật
Ÿ Máy in mã vạch (barcode printer) còn được gọi là máy in tem nhãn (label printer) là thiết bị ngoại 

vi được kết nối với máy tính có chức năng in thông tin và mã vạch (lay-out) lên bề mặt tem nhãn 
(label) theo yêu cầu người dùng.

Ÿ Máy in nhãn dùng công nghệ in truyền nhiệt (thermal transfer) hoặc in trực tiếp (direct thermal) 
sẽ nâng cao tốc độ in và đảm bảo chất lượng mã vạch khi in.



LR4NX-FA

MÁY IN VÀ DÁN NHÃN 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
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Top
(U-type)

Side - Vertical
 (V-type)

Side - Horizontal
(Htype)

Cách lắp đặt

Tính năng thân thiện người dùng 
        Hiệu quả hoạt động tốt hơn

Dễ dàng và trực quan

   Video hướng dẫn để giúp người 
dùng tháo lắp nhãn hoặc thay thế 
các thành phần dễ dàng 

   Hiển thị màu sắc khác nhau để 
hiển thị trạng thái máy in

Đèn cảnh báo 3 màu

   Nhanh chóng giúp người dùng 
thấy được các cảnh báo

Màn hình LCD lớn 3,5 inch

* Kích thước vùng in (rộng)
* Kích thước vùng in (dài)
* Độ phân giải (DPI)
* Tốc độ in tối đa
* Kích thước nhãn tối đa
* Độ dày nhãn
* Đường kính cuộn nhãn
* Giao tiếp
* Hành trình xy lanh
* Khí nén
* Lưu lượng

104mm
2500 1500
203 305

254mm/s 203mm/s
117 x 120 mm

0.14mm ~ 0.24mm
(đường kính trong 76mm - đường kính ngoài 280mm) 

USB, Ethernet, RS232C, Bluetooth
200mm

4.5~5bar
80 lit/phút  

LR4NX-FAThông số

Đặc tính kỹ thuật

 Yên tâm hơn về tính chính xác và ổn định
 Thông báo làm sạch đầu in  
 Chỉ báo lỗi lệnh
 Khóa mật khẩu
 Sao lưu / sao lưu cài đặt máy in

   Hỗ trợ 31 hiển thị và 47 ngôn ngữ in. Có  
chứa các phông chữ có thể mở rộng được 
tích hợp sẵn.

   Hỗ trợ Application-Enabled Printing (AEP) - Kết nối máy in 
trực tiếp với các thiết bị ngoại vi để in độc lập hoặc PLC để in 
tích hợp mà không cần tốn kém thêm máy tính. 

Kết nối

ETHERNET USB

RS232C Bluetooth

Các chức năng hữu ích

Khả năng đa ngôn ngữ

In thông minh thế hệ mới

Online Error
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