SwiftColor SCL-4000D/P
4“ Dye/PIGMENT Based
inkoustová tiskárna etiket
Plnobarevná single pass inkoustová tiskárná etiket
SCL-4000D/P má vysokou kvalitu tisku, vynikající
reprodukci barev, která je dosažena speciálně
vyvinutými inkousty. Tiskárna etiket SCL-4000D/P
dosahuje rychlosti tisku až 200 mm za sekundu,
vysoce kvalitního tisku s živými barvy v rozlišení
1200x1200 dpi. Diky těmto vlastnostem je tato
tiskárna je ideálním řešením pro tisk etiket vysoké
kvality.

Unikátní vlastnosti:
• Šířka tisku - min. 20 mm - max. 105 mm
• Šířka materiálu - min. 25 mm - max. 120 mm
• Rozměr tištěné etikery
- min. 25 mm šířka a 6 mm délka
- max. 120 mm šířka a 400 mm délka
• Rychlost až 200 mm/sekundu
• Rozlišení 1200x1200 DPI pro vysoké detaily
• Plnobarevný CMYK tisk (dye nebo pigment)
• Single-pass architektura pro vysoký výkon
• Inkousty s vysokou mechanickou i chemickou
odolností pro dlouho životnost
• Jednoduché nastavení a průchod etiket
• Možnost tisku na již vysekané etikety
bez složitého nastavování
• Možnost tisku nejmenších etiket na trhu
• Kompaktní rozměry
Ať již potřebujete etikety přímo na produkt,
krabici, skupinové balení nebo logistickou
etiketu tiskárny SwiftColor SCL-4000
jsou vám schopny pomoci.
A to rychle a v nekompromisní kvalitě.
Již žádný sklad etiket.
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SwiftColor SCL-4000D/P

Model

SCL-4000D

SCL-4000P

Technologie

Ink jet (single pass)

Ink jet (single pass)

Typ inkoustu

Dye based ink

Pigment based ink

Inkousty

4 barvy (C, M, Y, K)

4 barvy (C, M, Y, K)

Hmotnost

24 kg

24 kg

Rozměry (šxdxv)

386 x 570 x 394 mm

386 x 570 x 394 mm

Tiskové rozlišení

1200 x 1200dpi

1200 x 1200dpi

Počet tiskových hlav

4 (5030 trysek na barvu)

4 (5030 trysek na barvu)

Šířka tiskových hlav

105,9 mm

105,9 mm

Rychlost tisku

50 - 200 mm/sec

50 - 180 mm/sec

šířka

20 - 105 mm

20 - 105 mm

tisková délka

3,0 - 397,0 mm

3,0 - 397,0 mm

horní/dolní

1,5 mm

1,5 mm

levý/pravý

2,7 mm - včetně lineru

2,7 mm - včetně lineru

papír, film

role, skládaný (Fanfold)

role, skládaný (Fandfold)

vyseknutý
(TOF)

bez i se značkou
min. gap 2,5 mm

bez i se značkou,
min. gap 2,5 mm

šířka

25,4 - 120 mm

25,4 - 120 mm

délka

6,0 - 400 mm

6,0 - 400 mm

tloušťka

0,145 - 0,255 mm

0,145 - 0,255 mm

vnější průměr

200 mm

200 mm

jádro

3“, 76,2 ± 1.0 mm

3“, 76,2 ± 1.0 mm

Připojení

USB2.0, Giga Bit Ethernet

USB2.0, Giga Bit Ethernet

Systémový port

2 x RS232C

2 x RS232C

Drivery pro

Win 7 - Win 10

Win 7 - Win 10

Napájení

AC 100 - 240V, 50 - 60Hz

AC 100 - 240V, 50 - 60Hz

Max. spotřeba

233W (tiskárna)

255W (tiskárna)

Teplota/Vlhkost

15 - 30°C/ 30-70%

15 - 30°C/ 30-70%

barva

Bk/C/M/Y

Bk/C/M/Y

objem

240 ml od každé

240 ml od každé

Automatická řezačka, odvin, návin

Automatická řezačka, odvin, návin

Oblast tisku
Okraje
Tiskové médium

Specifikace tiskového
média

Specifikace role

Inkoustové náplně
Příslušenství
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