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8“ kotoučová LED LASEROVá tiskárna etiket
Jedna z hlavních předností tiskárny iColor 700 pro 
tisk etiket v roli je možností tisku bílým tonerem. Ten 
může být použit buďto jako podkladový či jako horní 
krycí. Vynikající kryvosti bílé, je dosaženo speciálně  
vyvinutým tonerem a řídícím software tiskárny. Odvin 
probíha z vnitřního zásobníku a návin je na integrovaný 
naviječ po tisku. Díky přesné registraci materiálu  
v tiskárně je možné i tisknout na již vyseknuté etikety 
s vysokou přesností. Rychlost tiskárny je ovlivněna 
potiskovaným materiálem v rozsahu 4 - 9 metrů 
za minutu, což může reprezentovat až více než 
50.000 etiket na o velikosti 100 x 150 mm za jednu 
směnu. Možnost zapékacích pecí pro rozdílnou šířku 
materiálu 76 - 102 mm, 102 - 152 mm a 152 - 215 mm.   

Unikátní vlastnosti:
• Šířka tisku - min. 76 mm - max. 209 mm
• Šířka materiálu - min. 80 mm - max. 215 mm
• Rozměr tištěné etikery
 - min. 25,4 mm šířka a 25,4 mm délka 
 - max. 209 mm šířka a 1320 mm délka
• Rychlost až 4-9 m/minutu
• Rozlišení 1200x600 DPI ektivalen 160 LPI
• Plnobarevný CMYK nebo CMYW tisk (4 pozice na 
válce), automatická kalibrace před tiskem zakázky.
• Další možné tonery jsou: transparentí, žlutý bez-
pečnostní a Fluorescenční CMYW
• LED laser technologie s pro vysokou životností
• Tonery s vysokou mechanickou i chemickou  
   odolností pro dlouho životnost
• Cerfitikace GHS
• Jednoduché nastavení a průchod etiket
• Možnost tisku na již vysekané etikety 
   bez složitého nastavování 
• Kompaktní rozměry

iColor 700 je univerzální stroj na etikety v řádech stovek, tisíců ks a díky perfektní registraci materiálu je  
i vhodná pro kvalitní dotisk na již vyseknuté či dokonce i potištěné etikety například na flexotisku.  

icolor 700



pap4ever digital, s.r.o., Podnikatelská 565, 190 11 Praha - Běchovice
www.pap4ever.cz, obchod@pap4ever.cz

Model iColor 700

Technologie LED laser - práškový toner

Tonery 4 potice pro barvu (C, M, Y, K, W, Cl, FC, FM, FY)

Hmotnost 70 kg 

Rozměry (šxdxv) 1700 x 502 x 550 mm

Tiskové rozlišení 1200 x 600dpi ekvivalent 3600 DPI/160 LPI

Rychlost tisku 4 - 9 metrů/minutu (dle materiálu)

Oblast tisku šířka 76 - 209 mm

tisková délka 24 - 1320 mm

Okraje horní/dolní 1,5 mm

levý/pravý 1,6 mm - včetně lineru

Tiskové médium papír, film role, skládaný (Fanfold) 

vyseknutý (TOF) bez i se značkou
min. gap 3,2mm

Specifikace tiskového 
média

šířka 76 - 216 mm

délka 0,24 - 200 m (limitem je vnější průmeře role)

tloušťka 0,15 - 0,254 mm  

Specifikace role vnější průměr 200 mm

jádro  3“, 76,2  ± 1.0 mm

Připojení 2x Giga Bit Ethernet (tiskárna i odvin)

Softwarový RIP EDGE2Print Harlequin RIP, pro  Win 7 - Win 10

Napájení 2 x AC 100 - 240V, 50 - 60Hz

Max. spotřeba 1200 W  (tiskárna)

Teplota/Vlhkost 15 - 30°C/ 30-70% 

Toner barva C/M/Y/K/W/Cl/FC/FM/FY

životnost 6.000, 11.000 11.500 A4

Softwarový RIP možnosti rozšíření plug-in pro variabilní data či tisk bílou
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