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Nagyfelbontású tintasugaras tojásnyomtató

Független és rugalmas nyomtatófejek

Üzenet másolás

A nyomtatófejek rugalmassága 0-10mm, a
tojás felületétől függően. A rugalmasságnak
köszönhetően védi a tojást a sérülésektől.

A nyomtatandó üzenetet az egyik nyomtatófejről a
másikra át lehet másolni, hogy ne kelljen a nyomtatófejek
számára ugyanazt az üzenetet külön-külön létrehozni.

Választható nyomtatófejek

7”

Nyomtatófejtől független vezérlőegység

Különböző nyomtatófejek közül választhat a
tojástartó típusától függően.

7 inches, 17.8mm-es színes LCD
érintőképernyővel. A vezérlő a nyomtatófejtől
külön áll, a könnyű installáció érdekében.

Professzionális állvány

Nyomtatófej(ek) pozíciójának beállítása

Bármilyen tojástartóhoz alkalmazható professzionális
nyomtatófej állvány áll rendelkezésre, ami ráadásul
könnyen installálható.

A nyomtatófejek iránya könnyen beállítható a
nyomtatófej beállító mechanizmusnak köszönhetően,
így egyszerűbbé válik a nyomtatás.

Általános jellemzők
Választható nyelvek

Dátum típusok

Magyar, angol és kínai.
Egyéb nyelvek opcionálisan választhatók.

Mindegyik megadható több különböző dátumformátumban.

Betűkészlet
Az alapértelmezett betűtípus az Arial.
További betűtípusok a felhasználó által választhatók.

Két féle dátum típus áll rendelkezésre: gyártási idő és lejárati idő.

Külső adatbázisok támogatása PC-n keresztül
MS Excel, MS Access, SQL

Vonalkódok

Adatforrás támogatása

UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA 128,
PDF417, DATAMATRIX, QR; (A felhasználó további vonalkódokat adhat hozzá)

Szabvány RS232, Ethernet és USB port az egyszerű felhasználás
érdekében.
*Dátum és számlálók kapcsolhatók a változó vonalkódok nyomtatásához
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Külső kapcsolatok

HP TIJ2.5 - Thermal Ink Jet - Hőelven működő tintasugaras technológia

1) Ethernet: 100Mb/s; több eszköz szinkronizálása PC segítségével;
2) USB 2.0: Támogatás U-Disk, egér, billentyűzet
3) DB15: A külső fotocella, szinkronizáló vagy riasztó készlet

Méretek
Vezérlő (mag.*szé.*mé.): 210*135*37mm/8.3*5.3*1.46inch
Nyomtatófej (mag.*szé.*mé.): 113*133*55mm/4.5*5.2*2.15inch
(a rugós mechanizmussal együtt)

Tápegység
AC 90V-240V/50-60HZ (Dedikált AC adapter);

Nyomtatási magasság (mm)
1~12.7mm

Nyomtatási sebesség
0~60m/perc - 300DPI felbontás esetén
0~30m/perc - 600DPI felbontás esetén

Felbontás

Kezelői felület
1) 7 inch-es 17.8cm-es 800*480-as, színes LCD érintőképernyő
2) Felhasználóbarát, könnyen használható kezelői felület
3) Külön PC szoftver nélkül, önmagában működtethető

Festék kezelés
1)Automatikusan felismeri a tinta típusát, és meghatározza az
optimális nyomtatási paramétereket
2) Garantált minőségű, eredeti HP tinta
3)Automata tintamérő rendszer a tinta mennyiségének
megállapításához

Rögzítés
Felhasználó által rugalmasan választható függőleges és vízszintes
irányú rögzítés megoldható

Termék tanúsítvány

50~600DPI

CE,FCC;

Nyomat típusok

Környezeti követelmények

Vonalkódok, betű és szám karakterek, logók, dátum és idő,
lejárati dátum, műszak kód, kötegszám...

1) Üzemi környezet: -10°-- +45°C; 10%-85%RH;
2) Tárolási környezet: -25°-- +55°C; 10%-90%RH;

Tinta típusok
Tojás nyomtatásához megfelelő, piros és zöld tinták.
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