
Изключително отчетлив текст, баркодове
и изображения с живи и наситени цветове

Проектиран за целодневна работа
в стандартна настройка или в
режим “ролка до ролка” в
производствената среда

Революционният двигател за
отпечатване позволява почистване
“в движение” - от решаващо
значение за цялостната работа

Лесно съхранявайте файлове, пускайте
и поставяйте на пауза задания или

изпълнявайте задачи за поддръжка чрез
удобен за потребителя интерфейс

Произвеждането на пълноцветен печат с висока резолюция от 1600 dpi сега е по-икономично от
всякога, благодарение на петте касети с мастило от 250 mL CMYKK, осигуряващи нов ултра нисък
разход на етикет.

Тази опционална технология е идеална за
етикети, които могат да бъдат изложени
на влага, като охладени напитки, храни,
химикали или фармацевтични продукти.

L901 съчетава индустриалния дизайн, професионалното качество на изображението и високата
скорост на производство с нова възможност за обслужване и поддържане на печатащата глава 
“в движение”. Това прави L901 перфектен за продължителни задачи в режим “ролка до ролка”
или за вградено интегриране с довършителни машини, апликатори, дозатори и др.



Размери със система за развиване / навиване:
59.5" (1512 mm) W, 20.5" (521 mm) D, 23" (585 mm) H 

22.5" (572 mm) W, 20.5" (521 mm) D, 14" (356 mm) H 

2D баркод поне степен B (PDF417) с 0.254 мм размер на клетката

1D баркод поне степен B (код39) с ширина на лентата 0.254 мм

USB 2.0, TCP/IP (ръчна IP конфигурация или DHCP), GPIO на разположение за външно управление на устройството

и                 и

AC 110V - 220V, авто-сензор

38.5 кг

1 година

Съвместим с широка гама запаси от хартия,
полиестер, полипропилен и винил

3 мм ширина, 25.4 мм дължина отляво

Минимум 0.125" (3 мм)
Максимум 0.3" (8 мм)

Пролука, непрекъснат, черен знак

Максимум 10" (254 мм) вкл. размотавач

Изисква 76.2 мм картонена сърцевина

Минимум 0.005" (0.13 мм)
Макс. 0.01" (0.3 мм, вкл. облицовка)

Ширина: 2" – 9" (50.8 мм - 229 мм)
    Дължина: 2" – 48" (50.8 мм - 1220 мм)

8.5 инча (216 мм)

6" - 12" (152 мм – 305 мм) в секунда

Захранен

Базирано на боя, 250 mL CMYKK (общо 1.25 L) — Налична водоустойчива формула

1600 x 1600 dpi или 1600 x 800


