jetStamp 790 MP/791 MP/792 MP
Ștampila electronică – o soluție
mobilă și flexibilă pentru imprimare
fără contact pe suprafețe speciale
precum Metal și Plastic.

jetStamp 790 MP

Ștampilă Electronică mobilă
pentru o gamă variată de aplicații
Printează ușor, rapid și silențios pe toate suprafețele netede sau denivelate cât și de diferite forme
Datorită tușului special, acum este posibilă imprimarea pe suprafețele non-poroase precum hârtia lucioasă tip foto,
etichetele, metalul și plasticul. Tușul este cu uscare rapidă și nu se întinde
Ștampilele sunt potrivite în special pentru marcarea pieselor din metal și plastic produse industrial sau manual și
pentru aplicarea seriilor sau a datei de fabricare/expirare pe ambalaje
Nu necesită contact direct cu suprafața de imprimat (protejează suprafețele sensibile/fragile)
Imprimare în orice poziție (înclinată/verticală/orizontală)
Se adaptează rapid cerințelor în schimbare ale organizației dvs.
Acumulator pentru mai multă mobilitate – ușor și comod
25 amprentări diferite stocate în memorie
Pot fi stocate până la 4 amprente diferite sau funcții speciale
Amprentă cu numărător, dată, oră și text în una sau două linii
Suprafață de printare vizibilă
Meniu de navigare simplu cu afișaj LCD
Imprimare activată de butonul declanșator de pe mâner

jetStamp 791 MP
Ștampilă Electronică online
Ca modelul 790, fără afișaj LCD, dar cu următoarele avantaje:
Printare directă cu ajutorul interfeței PC și alimentare fără acumulatori
Pot fi imprimate texte/informații/date din toate programele MS Office

1.Imprimare pe metal și plastic

Software „Click & Stamp” – acționare printr-un simplu Copy – Paste direct din aplicația care conține datele
Inițierea imprimării printr-un mouse -click sau de la butonul aparatului

jetStamp 792 MP
Ștampilă Electronică cu alimentare directă
Ca modelul 790, dar de asemenea și cu:
Unitate de bază pentru operații continue fără acumulatori
Imprimare activată de butonul declanșator de pe mâner sau transmisă de un contact extern prin conexiunea la o
mufă jack
Potrivit pentru aplicații automatizate. Ex.: instalate în serie, pe utilaje sau linii de producție

2.3 stampile jetStamp
instalate în linii de
producție

3.1 stampila jetStamp instalată
în linia de producție

Specificații Tehnice
Caracteristici


Numărător cu repetare 0 – 99



Dată automată, diverse formate



Oră, schimbare automată oră vară / iarnă, diverse formate



Stochează șabloane pentru o selecție ulterioară



Stochează 25 de amprente uzuale pentru a fi selectate



Spațiu în memorie pentru alte 4 imprimări speciale, ex.: numele companiei



Maxim 20 de caractere / linie. Dimensiunea maximă de imprimare 42 mm



Înălțimea caracterelor: 3,2 mm



Spațiu între linii: 4,7 mm



Greutate:

JetStamp – 470 g;

Bază încărcare – 435 g



Dimensiuni:

jetStamp – 169 x 95 x 77 mm;

Bază încărcare – 34 x 115 x 142 mm

Imprimare


Ink-jet, fără contact cu produsul



Buton declanșator pe mâner



2 linii, până la 20 caractere / linie



Până la 10.000 de amprentări / cartuș

Acumulator (jetStamp 790)


6 zile în mod stand-by fără încărcare



Până la 1.000 imprimări / încărcare



Timp de încărcare: cca. 3h total, cca. 30 min.

Afișaj (jetStamp 790 & 792)


Display LCD

Bază de încărcat


Pentru acumulatori, prin unitatea principală
(jetStamp 790 MP)



Suprafață de stocare cu lăcaș pentru curățarea
cartușului inkjet (jetStamp 792 MP)



Se poate conecta direct la o mufă de 12V
(jetStamp 790 MP, opțional)

pentru prima încărcare

4. Modele de imprimări jetStamp

www.colop.ro

