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HITACHI UX SERIJA
Hitachi yra viena didžiausių pasaulyje pramoninė technologinė korporacija. Hitachi pradėjo rašalinių-čiuršklinių
spausdintuvų gamybą 1978 m. Pastovaus tobulinimo rezultatas yra naujausi UX serijos spausdintuvai.

PATIKIMAS
Hitachi inžinieriai ištobulino rašalo cirkuliacijos sistemą. Hitachi UX
spausdintuvai sukonstruoti su didžiuliu resurso rezervu.

Nė viena rašalo cirkuliacijos sistemos detalė neturi numatyto riboto darbo laiko.
Vieninteliai keistini elementai - filtrai.

Hitachi spausdintuvai užtikrina patikimą, nenutrūkstamą darbą ir minimalius
kaštus.

PATOGUS
Hitachi UX rašalo ir skiediklio papildymas užtruks tik kelias akimirkas. YPAČ
LENGVAS VALDYMAS, todėl net neįgudęs operatorius gali išmokti atlikti
pagrindines funkcijas vos per pusvalandį.

Aptarnavimas yra minimalus. Keičiami tik filtrai. Jums nereikės po nustatyto
valandų kiekio išmesti nepanaudoto rašalo arba skubėti, nes spausdintuvas
užsiblokavo.

Aptarnavimas toks lengvas, kad daugelis mūsų klientų renkasi atlikti jį patys.

Kiekvieną kartą išjungiant ir įjungiant spausdintuvas automatiškai prasiplauna.

SAUGUS
ATSKIRTI MENIU. Operatoriaus ir inžinieriaus meniu atskirti, todėl panaikinama
rizika, kad nekvalifikuotas darbuotojas pakeis nustatymus. Pagrindiniame
ekrane rodomas spausdinamas pranešimas ir svarbiausi parametrai.

Hitachi spausdintuvai yra valdomi spalvotu, lietimui jautriu ekranu. Visas meniu
yra nuspėjamas ir su gausiomis iliustracijomis.

VISIŠKAI ŠVARUS IR SAUGUS medžiagų papildymas. Panaikinta rizika, kad bus
įpilta neteisinga medžiaga į netinkamą rezervuarą.

EKONOMIŠKAS
NET IKI 50% EKONOMIŠKESNIS. Sistemos uždarumas užtikrina, kad UX-B ir UX-D
modeliai sunaudoja 30% mažiau skiediklio, o UX-E modelyje sumontuotas
kondensato kolektorius garantuoja 50% mažesnes skiediklio sąnaudas.

Pažangios lašo kontrolės dėka atspausdinamas aiškus ir kokybiškas pranešimas
naudojant net mažiausią matricą.



TECHININĖ SPECIFIKACIJA

HITACHI UX-B160W UX-D160W UX-E160W
Spausdinamų eilučių sk. Iki 3 Iki 6 Iki 6
Spausdinamų simbolių sk. Iki 240 Iki 240 (Išplečiama iki 1000) Iki 1000

Matricos

4 x 5 - + +
5 x 5 + + +
5 x 7 (8), 9 x 7 (8) + + +
7 x 10 + + +
10 x 12 + + +
12 x 16 + + +
18 x 24 + + +
24 x 32 - + +
30 x 40 - + +
36 x 48 - + +

Pranešimo aukštis 2 - 10 mm
Naudotojo sąsaja WYSIWYG spalvotas, lietimu valdomas 10,4" ekranas su garsiniais signalais
Kalbos Anglų, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų, ispanų, portugalų ir kt.
Maksimalus spausdinimo greitis
(simbolių/s) (5 x 5, 1 eilutė) Iki 1148 simbolių/s Iki 1148 simbolių/s (Išplečiama iki 2296) Iki 2296 simbolių/s

Maksimalus spausdinimo greitis
(m/min) (5 x 5, 1 eilutė) 175 m/min Iki 175 m/min

(išplečiama iki 350 m/min) 350 m/min

Vartotojo simboliai 50 kiekvienoje matricoje 200 kiekvienoje matricoje
Spausdinimo funkcijos Data, Laikas, Skaitiklis, Šriftų derinimas, Slaptažodis ir kt.

Brūkšninio kodo spausdinimas - code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128 / EAN-128, GS-1
DataBar

2D kodo spausdinimas - Data Matrix (Raidės: 49 / Skaičiai: 98), QR, Micro QR code
Pranešimų atmintis 150 pranešimų 300 pranešimų (išplečiama iki 2000) 2000 pranešimų

Įvesties signalas Produkto jutiklis, Enkoderis (NPN/PNP)
Produkto jutiklis, Spausdinimo pabaiga, Enkoderis, Spausdinimas atbulinio
judesio metu, Išorinis valdymas (Spausdinti, Stop, Aukštas ON / OFF, Išvalyti),
(NPN / PNP)

Išeigos signalas Pasirengęs, Klaida, Įspėjimas (NPN) Spausdinama, Spausdinimas baigtas, Tinklas (NPN / PNP), Pasirengęs, Klaida,
Įspėjimas (NPN)

Jungtys Opcija: RS-232C greitis iki 115,200 bps) RS-232C greitis iki 115,200 bps
Ethernet - IEEE802.3, 100BASE-T
Atitiktis standartams CE, UL, cUL C-Tick, FCC, ICES CE, C-Tick
Išorinė atmintis USB (naudotojo duomenų išsaugojimui)
Galvutės kabelio ilgis; kampas 4 m (0 arba 90 laipsnių, reguliuojama)
Darbinė temperatūra 0 - 50 °C laipsnių (rašalas 1067 K)
Darbinis drėgnumas 30 - 90 % RH (be kondensato)
Elektra AC100 - 120 / 220 - 240 V ± 10 % 50 / 60 Hz 120 VA
Išmatavimai (Plotis x Ilgis x Aukštis) 400 x 320 x 527 mm
Apsaugos kategorija IP 55 IP 65
Svoris 27 kg
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