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  speed -i-Marker 940
Специалистът в маркирането........

Speed-i-Marker 940 е мобилен мастилено-струен 
принтер, който маркира Вашите продукти и опаковки лесно и 
бързо. Той отпечатва автоматично номериране, час, дата и 
други променливи данни. Той е създаден да
 печата текст, лога и баркодове. Това компактно устройство 
работи с доказани универсални MP мастила. Универсалното 
бързосъхнещо мастило дава
 възможност за безопасно и чисто принтиране, дори 
и на не-порести повърхности като метал или пластмаса.

Маркирането се извършва чрез придвижване на speed-i-Marker 
940 над обекта, който ще се маркира. Когато се работи в 
движение, батерията разполага с достатъчен капацитет за до 
1000 отпечатъка. 
По този начин, голямо количество продукти могат да бъдат 
маркирани бързо и ефективно.

Тъй като полага маркировката  директно върху повърхността 
на обекта, speed-i-Мarker 940 предлага високо ниво на защита 
срещу фалшифициране на 
Вашите продукти.

Съобщенията за печат се създават чрез включения в комплекта 
софтуер. Числа, дати, часове, текст, лога и баркодове могат 
лесно да бъдат поставени на необходимите позиции с помощта 
на плъзгане и пускане. Общо четири съобщения за печат могат 
да се съхраняват в устройството. Софтуерът може да се 
използва за всички стандартни Windows ® операционни 
системи. Мобилното и стационарното маркиране никога не са 
били по-лесни!
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Примерни отпечатъци

Специалистът в 
маркирането.............

Гъвкаво маркиране в 
движение

speed -i-Marker 940
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Характеристики:

•  Продукти с всякакви размери 
могат да бъдат маркирани 
индивидуално и бързо. 

• С помощта на универсалното MP 
мастило, е възможно да се 
маркират непорести повърхности 
като метал и пластмаса. 

• Мастилото изсъхва бързо, така че 
печатът не се размазва.

• Мобилен, удобен и лесен за 
програмиране.

Технически данни:

• Размери: (Ш х Д х В) :
• 47mm  х 147мм х 221mm

• Тегло: прибл. 530 гр.

• Макс.площ на покритие при единичен 
отпечатък: (Ш х В): 140мм х 12.7 мм 

• Макс. Скорост на печат: 400 mm/сек.
 
• Резолюция на печат: 300 dpi 

• Капацитет на батериите: 
   до 1000 отпечатъка

•  Технология на печат: Inkjet
 

Съдържание на пакета: 
speed-i-Мarker 940, печатаща касета, 
Инсталационен  CD ROM (Win 98SE, ME, 
2000, XP, Vista, Win 7), USB зарядно, USB 
кабел, две презареждащи се АА батерии и 
ръководство на потребителя.

Спецификации:

• Числа, дати, часове, лога и баркодове 
разположени на един или повече 
редове.

• Оформленията на съобщенията за 
печат се създават лесно и бързо на 
Вашия компютър и се прехвърлят 
чрез включения в комплекта USB 
кабел.

• Мобилно или стационарно 
маркиране.

•  Маркирането се осъществява от 
безконтактна технология, чрез ръчно 
придвижване на speed-i-marker 940 
върху повърхността.

• Печата бързо и тихо върху гладки 
или грапави повърхности. 

• Интегриран предпазител на 
печатащата глава


