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inkoustová tiskárna NA jednotlivé listy
papíru a plastu
Swiftcolor SCC-4000D je unikátní plnobarevná single 
pass inkoustová tiskárná určená k potisku jednotlivých 
listů (archů) materiálu. Je schopna potisknout jak papír, 
tak i plasty. Vysoké kvality tisku a vynikající reprodukce 
barev je dosaženo kombinací speciálních dye inkoustů 
a vysokého rozlišením tiskových hlav. SCC-4000D má 
maximální formát 120 x 300 mm a je schopna vytisknout 
například 100 vizitek za minutu. ID Kartu o rozměru  
89 x 140 mm vytiskne za 2 sekundy. Díky unikátní 
konstrukci transportu materiálu tiskárnou je možné 
potisknout karty o tloušťce až 0,760 mm. Velký nakladač 
má kapacitu 500 vizitek. 

Unikátní vlastnosti:
• Šířka tisku - min. 81 mm - max. 107 mm
• Šířka materiálu - min. 85 mm - max. 120 mm
• Rozměr archu
 - min. 85 mm šířka a 49 mm délka 
 - max. 120 mm šířka a 300 mm délka
• Rychlost:
   100 ks vizitek 91 x 55 mm
   50 ks ID karet 89 x 140 mm
   45 ks pohlednic 100 x 148 mm
   28 ks DL obálek 
• Rozlišení 1200x1200 DPI pro vysoké detaily
• Plnobarevný CMYK tisk i na plasty
• Single-pass architektura pro vysoký výkon
•  Inkousty s vysokou mechanickou, chemickou  
   odolností pro dlouho životnost
• Jednoduché nastavení a průchod archu
• Možnost tisku na již předsekané karty 
  bez složitého nastavování 
• Potisk nejsilnějších materiálů na trhu
• Kompaktní rozměry
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Model SCC-4000D

Technologie Ink jet (single pass)

Typ inkoustu Dye based  ink

Inkousty 4 barvy (C, M, Y, K)

Hmotnost 25 kg 

Rozměry (šxdxv) 618 x 410 x 463 mm

Tiskové rozlišení 1200 x 1200dpi

Počet tiskových hlav 4 (5097 trysek na barvu)

Šířka tiskových hlav 107,8 mm 

Oblast tisku šířka 81 - 107 mm

tisková délka 45 - 297 mm

Okraje horní/dolní 2,0 mm

levý/pravý 2,0 mm

Tiskové médium papír, plast, obálky

Specifikace tiskového 
média

šířka 85 - 120 mm

délka 49 - 300 mm

tloušťka 0,210 - 0,760 mm  

Specifikace nakladače do 0,245 mm síly 500 ks

obálky 100 ks

Připojení USB2.0, Giga Bit Ethernet

Drivery pro Win 7 - Win 10

Napájení AC 100 - 240V, 50 - 60Hz

Max. spotřeba 229 W

Teplota/Vlhkost 15 - 30°C/ 30-70% 

Inkoustové náplně barva Bk/C/M/Y

objem 100 ml od každé
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