Печат

Vario II 104/8

Vario II 107/12

Ширина на печат
Макс. ширина етикет
Мин. ширина етикет
Макс. височина печат
Мин. височина етикет
Резолюция
Скорост на печат
Принт. глава

104 mm
110 mm
15 mm
3400 mm / 3000 mm **
6 mm / 15 mm ***
203 dpi
200 mm/s
Flat Type

106,6 mm
110 mm
15 mm
1400 mm / 1200 mm **
6 mm / 15 mm ***
304 dpi
200 mm/s
Flat Type

Вградени шрифтове
Векторни шрифтове
Шрифт. пиксели
Съставни шрифтове
Бар кодове
1D бар код
2D бар код
Композитни бар кодове

Helvetica Bold und Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
6
6

EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A,
Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/
Leitcode der Deutschen Post AG
PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS
Expanded Stacked

Интерфейс
Сериен
паралелен
USB
Ethernet / LAN

RS-232 C, 2.400...57,600 Baud RS-422 *, RS-485 *
Centronics (SPP and ECP)
1.1
internal 10/100 Base-T *

Етикети
Диаметър шпула
Макс. диаметър ролка

40 mm / 75 mm *
200 mm

Трансферна лента
Диаметър шпула
Макс. дължина
Макс. диаметър
Страна мастило

25,4 mm / 1“
300 m
80 mm
out

Размери
Шир. х вис. х дълб.

230 mm x 310 mm x 450 mm

Стандартно оборудване
• CD с Windows принт. драйвъри
и упътвания.
• Дата / час
• Вграден развиващ елемент
(макс. външ. диам. 200мм)
• Вграден навиващ елемент
(макс. външ. диам. 100мм)
• IBM връзка за клавиатура

www.markkom.de

Технически данни
Vario II 104/8, Vario II 108/12

Опции
• Режещ инструмент
• Сепараторен инструмент
• Перфориращо острие
• Съд за събиране на етикети
• Външна клавиатура
• Външен I/O
• 2-слот за PCMCIA драйвър
• PCMCIA карти (512 КВ, 1МВ, 2МВ)
• Бар код скенер
• RFID модул
• Софтуер за дизаин на етикети 		
Labelstar PLUS

Тегло
прибл. 16,7 kg
Ел. монтажни стойности
Захранване
Oпция
Консумация

230 V / 50 Hz
115 V / 60 Hz *
max. 150 VA

Оперативни условия
Температура
Относителна влажност

5 - 45 °C
max. 80 %

Просто многостранен

*опция ** с опция Ethernet/LAN *** в режещ или отделящ режим

Vario II Сериа
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MADE IN GERMANY

Просто многостранен

Vario II Сериа
Качество. Традиция. Новаторство.

RFID модул
С него, така наречените „умни етикети” могат да бъдат програмирани. Тези
RFID чипове, също познати и като приемо/предаватели, биват изписани и
прочетени от четящо устройство, използвайки стандартизирана честота. В
същия момент приетия етикет се печата от принтера.

Системите за печат на етикети на Carl Valentin GmbH, са
резултат от усъвършенствана конструкция и новаторско
производство с най-високите изисквания за качество

Пренавиващо
устройство

Скорост на печатане - до 200 мм/сек.
Ширина на печатане - до 107 мм
Здрав метален корпус
За голeми обеми печат

С вътрешното пренавиващо устройство,
което е стандартно обурудване могат
да се навиват етикети на ролка с
диаметър над 100 мм. В разделителен
режим вътрешното пренавиващо
устройство може да се използва също
и за пренавиване на носещото фолио.
С външното PR 45s (вж. илюстрацията)
ролката пренавити етикети може да е с
диаметър от 270 мм. Въртящата посока
е обратима.

Vario II – Гъвкаво решение
Принтерите от Vario II серията са практични и здрави и това ги прави
използваеми в почти всички приложения. Отличното качество на печат,
200 dpi и 300 dpi, и голямото разнообразие от аксесоари, са важни
характеристики на принтера.
Още повече, че всички принтери от тази серия могат да бъдат използвани
като независими модули, т.е. проекта за етикетите да се направи без PC
с помощта на вградената клавиатура, като в последствие бъде запазен в
PCMCIA карта.

Сепараторно
устройство

Дисплей

Това устройство разделя етикетите
от носителя / лентата / и го подава за
следващи операции. След отлепването
на етикета, друга команда се активира от
сепараторната фотоклетка или от външен
импулс.

С двуредовият, осветен дисплей, всички параметри могат да бъдат
настроени и от мембранната клавиатура както и с външна клавиатура.
В независим режим е възможно да се вмъкват варианти дирекно върху
дисплея на принтера.

Режещ инструмент
Гилотинния нож позволява рязането на
материали с тегло над 200 мг/м2 без
проблеми. Ножа може да се демонтира
без излишни усложнения. Еднократно,
интервално и последно отрязване
са възможните режими на работа.
Активирането на рязането може да
бъде задействано с външен импулс или
автоматично.

Конфигурация по Интернет / LAN
Със Ethernet интерфейс и съответстващ уеб браузър принтерите могат
да бъдат конфигурирани посредством интернет и техният статус да бъде
показан. По този начин текущото състояние на принтера може да бъде
проверено по всяко време.

Labelstar PLUS
Във връзка с нашия софтуер за дизайн
на етикети, Labelstar PLUS, принтерът
може да се контролира оптимално чрез
интерфейс. С този 32-битов софтуер се
борави лесно и е базиран на Windows.

