U2

TM

PRO

Malá průmyslová TIJ inkoustová
tiskárna pro značení na nesavé
i savé povrchy. Funguje jako CIJ,
ale bez servisu a znečištění!
• Bezúdržbový provoz
• Podsvícený 3,5“ LCD
• Krátký zasychací čas
pro neporézní materiály
• Vysoké rozlišení tisku pro čárové,
datamatrix a QR kódy
• Boční tisk a tisk shora
• Vestavěné optické čidlo

U2

TM

MOBILE

Nejkompaktnější mobilní inkjet
tiskárna na světě. Velký výkon při
minimálních rozměrech přístroje.
•
•
•
•
•
•
•
•

U2TM DIESEL&SMART

Hmotnost pouze 1 kg
Podsvícený 2,8“ LCD
ALL-IN-ONE BOX
Tisk v libovolném úhlu
bez úniku inkoustu
Kapesní dálková klávesnice
Systém inkoustových kazet
pro okamžitý tisk
Bezúdržbový provoz
Až 7 hodin tisku s více
než 200 000 znaky

Vysoce výkonná inkoustová tiskárna
značící kvalitně i na porézní materiály.
• Bezúdržbový provoz
• Podsvícený 3,5“ LCD
• Přátelské uživatelské rozhraní
a jednoduché ovládání
• Krytí proti prachu
• Konstrukce odolná proti otřesům
• Vysoce kvalitní 1D a 2D kódy
• Až 12 x výkonnější než tiskárny DOD
• Vestavěné optické čidlo

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
U2

TM

PRO

U2

TM

TM
U2
MOBILE DIESEL&SMART

Podsvícený displej

3,5“ LCD

2,8“ LCD

3,5“ LCD

Jazyky

angličtina, bulharština,
čeština, čínština,
francouzština, italština,
japonština, korejština,
maďarština, němčina,
polština, portugalština,
rumunština, ruština,
slovenština, slovinština,
srbština, španělština,
švédština, turečtina

angličtina, čeština, čínština,
japonština, francouzština,
němčina, portugalština,
ruština, španělština

angličtina, bulharština,
čeština, čínština,
francouzština, italština,
japonština, korejština,
maďarština, němčina,
polština, portugalština,
rumunština, ruština,
slovenština, slovinština,
srbština, španělština,
švédština, turečtina

Funai-Lexmark
Thermal Ink Jet

Tisková technologie

Hewlett-Packard Thermal Ink Jet

Tiskové zprávy

alfanumerické znaky, loga/grafika (BMP), datum/čas, kód směny, počítadlo, šarže,
1D čárové kódy, 2D kódy

Druhy 1D a 2D kódů

EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, TF14 (SCC-14), NVE18
(SSCC-18), C25INTER, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR kód

Počet řádků tisku

1–4

Provozní teplota

+5 °C až +40 °C

Výška tisku (max.)

12,7 mm
(předdefinované výšky: 2,7 mm, 3,6 mm, 5,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12,7 mm)

Tiskové rozlišení
a rychlost tisku (max.)

600 x 300 DPI
120 m/min

400 DPI horizontálně
57 m/min

Tisk na neporézní materiály
(kov, plast)

ano

ne

ne

Rozhraní

RS485, USB 2.0

SD karta

RS485, USB 2.0

Síťová správa

ano

ne

ano

Wi-Fi ovládání

ano

ne

ano

Elektrické napájení

AC 100 V–240 V, 50/60 Hz,
max. 60 W

aku 3700 mAh/12,6 V
(součástí dodávky)
nabíjení 2,5 h (až 300 cyklů)
tisk/pohotovost:
7 hodin/9 hodin

AC 100 V–240 V, 50/60 Hz,
max. 60 W

Rozměry

119,2 x 77,7 x 77 mm

212 x 135 x 120 mm

114 x 76 x 60 mm

Hmotnost tiskárny

0,57 kg

1 kg (bez aku+inkoustu)

0,49 kg

Volitelné příslušenství

enkodér, externí fotobuňka,
alarm

náhradní akumulátor

enkodér, externí fotobuňka,
alarm

DIESEL:

600x300 DPI 76,2 m/min
300 DPI 60 m/min

SMART:

TIJ tiskárny nevyžadují žádné lahve s inkoustem ani ředidlem. Používání této technologie je čisté a jednoduché a je
proto dokonale vhodné pro provoz ve farmaceutických a potravinářských firmách.
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