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WEBER X1JET HP

Weber Marking kasetiniai rašaliniai spausdintuvai yra puikus
sprendimas, kuomet Jums yra būtina ypač aukšta spausdinimo
kokybė ir minimalus aptarnavimas.

PATIKIMAS

Weber X1JET HP spausdintuvai neturi jundačių dalių, todėl jie yra
ypač patikimi. Šių spausdintuvų minimalus dizainas užtikrina, kad
paprasčiausiai nėra kam sugesti.

LENGVAS NAUDOTI

Weber X1JET HP spausdintuvo pranešimas yra sukuriamas per labai
lengvą naudoti kompiuterinę programą. Užduotis spausdintuvui
perduodama naudojant USB raktą. Galima X1JET valdyti ir pajungiant
prie Jūsų tinklo.

JOKIO APTARNAVIMO

Weber X1JET HP neturi judančių dalių, o kiekviena rašalo kasetė turi
naują spausdinimo galvą. Tai reiškia, kad šiam spausdintuvui nereikia
jokio aptarnavimo.

PRITAIKOMAS PRIE JŪSŲ POREIKIŲ

Weber kasetiniai rašaliniai spausdintuvai turi keturis variantus, todėl
galima pasirinkti įrenginį, kuris geriausiai atitinka Jūsų reikalavimus.
Spausdintuvas yra ypač mažas, todėl gali būti lengvai įdiegtas į Jūsų
gamybos liniją.

X1JET gali spausdinti iki 600 dpi kokybės pranešimus, įskaitant
brūkšninius ir 2D kodus.

Weber X1JET HP yra idealus pasirinkimas:

 Esant mažoms ir vidutinėms gamybos apimtims;
 Esant gamybos sezoniškumui;
 Poreikis ženklinti iškyla retai;
 Reikia ypač aukštos ženklinimo kokybės;



WEBER X1JET HP
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Weber X1 JET HP Print Basic Advanced Pro
Maks. spausdinimo greitis esant 300

dpi 30 m/min 30 m/min 60 m/min 90 m/min

Maksimali raiška
horizontali 50-900 dpi 50-900 dpi 50-900 dpi 50-900 dpi

vertikali 300 dpi 300 dpi 300 dpi arba
600 dpi

300 dpi arba
600 dpi

Pranešimo/simbolio aukštis 0.8 - 12.5 mm 0.8 - 12.5 mm 0.8 - 12.5 mm 0.8 - 12.5 mm
Maks. pranešimo ilgis 1000 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm
Pranešimų atmintis 9 9 9 9
Teksto spausdinimas + + + +

Skaitiklis + +
Data/Laikas + + +

Datos atidėjimas + +
Kintama informacija + +

Išorinių duomenų spausdinimas +
Logotipai + + + +

Brūkšniniai kodai + +
2D kodai +

Duomenų perdavimas USB + + + +
Ethernet + + + +

Sąsaja per interneto svetainę + + + +
EIA-232 + + + +

Produkto jutiklis + + + +
Išorinio jutiklio pajungimas + + + +

Enkoderis + + + +

Įvesties/išeigos jungtys (I/O) 2 įvesties/4
išeigos

2 įvesties/4
išeigos

2 įvesties/4
išeigos

2 įvesties/4
išeigos

Rašalo būklės indikatorius LED LED LED LED
Automatinis prasivalymas + + + +

Perspėjimai + + + +

Eduardas Grišinas
SIA Forintek-Baltija atstovas Lietuvoje
Tel. nr.: +3706 300 7969
El.paštas: eduardas@forintek-baltija.lv


