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yksinkertaisesti tehokas

tulosta enemmän. tehokkuus vakiovarusteena
Rentoudu ja turvaudu 5 vuoden* LONGEVITY-palvelupakettiin
fiksu rakenne, tco vakiona
Jopa 20 % vähennys kulutustarvikkeiden käytössä ja
energiankulutuksessa**. Optimoidut hävikkiin liittyvät kulut.

99,9 % KÄYTTÖASTE
Turvaa laitteen suorituskyky 36, 48 tai 60
kuukaudeksi räätälöidyillä palvelupaketeilla.

helppo ja häiriötön KÄYTTÖ
Puhdas ja turvallinen, Innovatiivinen patruunajärjestelmämme ei vaadi
valmisteluja ja eliminoi häiriöt kulutustarvikkeiden hallinnassa.
HYGIEENINEN RAKENNE. Tehopesu (IP56)
Puhdista laite paineistetulla vedellä ja teollisuuspesuaineilla ja
varmista, että hygieniastandardejasi noudatetaan.

Merkintä viestin takana

Tue markkinointikampanjoita samalla kun saavutat jäljitettävyys- ja
kestävyystavoitteesi
MAINOSMERKINTÄTOIMINTO
Auttaa toteuttamaan markkinointideat ja -kampanjat
yksinkertaisesti kytkemällä USB-muistitikku.

musteita, jotka auttavat saavuttamaan
jäljitettävyys- ja kestävyystavoitteesi
Tehokkaasti tarttuvia, suurikontrastisia, värillisiä ja ympäristöystävällisiä
musteita sekä väärennöksiä estäviä ratkaisuja.

20 % nopeampi*
Älä anna muiden tuotemerkkien
hidastaa sinua.

estä tuotteiden takaisinkutsutarve ja hävikki

Parannettu käyttäjäkokemus ja tuorein vision-järjestelmä takaavat, että tuotteet merkitään oikein ja hävikki
pysyy minimissä
Merkitse ja lue suoraan tulostimessa. merkintä suojattu
Merkinnän integriteetti tarkistetaan automaattisesti uudella visionjärjestelmällä, mikä estää tuotehävikin.

PARANNETTU KÄYTTÄJÄKOKEMUS
Määritä työ ja lukitse se suoraan
värikosketusnäytöltä.

SEURAA KÄYTTÖKUSTANNUKSIA
Älykäs tarkkailujärjestelmä. Huolto- ja tuotantohistoria (käyttöaste, kulutustarvikkeiden
kulutus ja tulostettujen merkintöjen määrä) helposti käytettävissä.

hallinnoi merkintöjä
keskitetysti
Luo kuvia ja verkota kirjoittimia
valinnaisella CoLOS®-ohjelmistolla.
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*Takuu koskee vain osia. Lue ehdot paikalliselta Markem-Imaje-tytäryritykseltä.
**Verrattuna muihin brändeihin samassa luokassa

suuri valikoima merkintöjä ja kieliä
Teksti, logot, 2D-viivakoodit jne. saatavilla 35 kielellä.

tekni s et tie d ot – 9 4 5 0

Tulostusominaisuudet

Muut ominaisuudet

▶ Yksisuihkuinen kirjoituspää
▶ G-pää (tulostustarkkuus: 71 dpi)
▶ M-pää (tulostustarkkuus: 115 dpi)
▶ Enintään 5 riviä tulostetta
▶ Tulostusnopeus: enintään 6,6 m/s
▶ Kirjasimen korkeus 5–32 pistettä
▶ Merkin korkeus: 1,2–11,2 mm
▶ Laaja 1D- ja 2D-viivakoodien valikoima: EAN8/EAN13/UPCA/
UPCE-viivakoodit, code 39, interleaved 2/5, Datamatrix, QR-koodi
▶ Suuri merkkivalikoima: latina, arabi, kyrillinen, heprealainen,
japanilainen, kiinalainen, korealainen jne.

▶ Paino: 25 kg
▶ Pöytä- tai pystykiinnitys
▶ Huippujoustava 3 metrin kirjoituspään kaapeli
▶ Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo ja kirjoituspään kotelo
▶ Pöly-/kosteussuojausluokitus: IP56; ei vaadi paineilmaa
▶ Käyttölämpötila: 0–40 °C, musteesta riippuen
▶ Kosteus: 10–90 % ei kondensoituva
▶ Sähkövirtalähde: 100–120 VAC tai 200–240 VAC
automaattikytkennällä; taajuus 50/60 Hz; teho 60 VA

optiot

▶ Mainosmerkinnät sekä merkitse ja lue -toiminto
▶ IP66-suojaus (vaatii paineilmaa)
▶ Huippunopeus-tila nopealle tulostukselle
▶ Kirjoituspään paineistussarja
▶R
 S-232/422-liitäntä, rinnakkaiskytkentä, monta I/O-vaihtoehtoa jotka
mahdollistavat etäkäytön
▶ Huippujoustava 6 metrin kirjoituspään kaapeli

Toiminnot

▶ Viestikirjasto (enintään 1000 ilmoitusta)
▶ Kansainvälinen käyttöliittymä ja laaja kielivalikoima
▶ 7 tuuman WYSIWYG-kosketusnäyttö: reaaliaikainen jäljellä olevan
tulostuskapasiteetin näyttö tunteina ja merkintöjen määränä;
integroitu avustin- ja hälytysjärjestelmä; yksinkertaistettu
merkintöjen tulostus ja hallinta; käyttäjäprofiilien luonti; kulutuksen
seuranta ja kirjoittimen käyttöaste
▶ USB- ja SD-portti
▶ Suihkun nopeussäätö takaa merkintöjen laadun
▶ Automaattinen kirjasimen valinta, riippuen kirjoitusnopeudesta
ja kirjoituspään ja kohteen etäisyydestä
▶ Suuri valikoima musteita: yleiskäyttöiset, suorituskykyiset,
alkoholipohjaiset, ketonittomat ja MEK-vapaat musteet
▶ Tiiviit 0,8 litran patruunat
▶N
 opea lisälaitteiden (valokennon, hälytyksen ja pulssianturin) kiinnitys ja
irrotus
▶ Isäntä/orja-kytkettävyys
▶ Ethernet-liitäntä
▶ Päivämäärän erityishallinta

Kirjoituspää

lisälaitteet

▶ Kirjoittimeen saatavilla jalusta (ruostumaton teräs tai alumiini), tai
pöytä- tai seinäkiinnike
▶ Kirjoituspäälle saatavilla teline (ruostumaton teräs tai alumiini) ja
kiinnikkeet
▶ Valokennot
▶ Pulssianturit
▶ Hälytysmajakat (24 V)

ohjelmisto

▶ Yhteensopivuus: CoLOS Create Professional ja CoLOS Enterprise
▶ Logojen määrittely CoLOS Graphics -ohjelmistolla
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Edustus: lemeccanographiste.fr – Valokuvat: ginko-photo.com – COGNEX
Painettu Ranskassa kierrätyspaperille – A1

- Dynaaminen:
150 (5,90 )

231 mm
(9,09")

- Staattinen:
100 (3,93 )

326,2 mm
(12,84")

Kirjoituspään kaapelin
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Varaamme oikeuden muuttaa tuotteemme mallia ja/tai ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

HTT merkintähuolto Oy
Kauppakuja 1
14200 Turenki
p. 03 618 9603
Hakamäenkuja 11, 01510 Vantaa
Puh.: +358 (0) 9 838 77 80

Lisätietoja on sivustolla www.markem-imaje.com
www.merkintahuolto.fi

