چاپگز جُْزافؼاى صٌؼتی KN380Y
چاپگزجُْزافؼاى هداّم CIJ
چاپگزجُْزافؼاى هداّم
KN380Y CIJ
مسایا و ویژه گی ها
 طیظتن ُیدرّلیک جدید
 اهکاى ّرّد اطالػات بصْرت اًگلیظی ّیًْی
کد
 اهکاى رّػي ّخاهْع کزدى دطتگاٍ ُوزاٍ
با ػظتؼْی اتْهاتیک فقط با سدى یک کلید
ً زم افشار کاهال" طادٍ ّ رّاى
 دطتیابی طزیغ ّآطاى بَ پیام هْرد چاپ
 ظزفیت دافظَ پیاهِا تا  077پیام
 اهکاى چاپ پیاهِای اًگلیظی ّ فارطی ،
آرهِا ّ لْگُْا بطْر هجشا ّ یا باُن
 تْلید ػدٍ بز اطاص اطتاًداردُای هؼتبز
CE / IEC 61000-4 EMC
مشخصات فنی
ّ سى  05:کیلْگزم
ً زر هصزف بزق 6 :آهپز
 درجَ دزارت هذیط کار 55 - 5 :درجَ
طاًتیگزاد
 رطْبت هذیط کار % 55 -67 :غیز اػباع
 ارتفاع هذیط کار 0777-7 :هتز اس ططخ
دریای آساد
 طْل لْلَ رابط ُد چاپگز 6 :هتز
 ابؼاد 555 x 507 x 607 :هیلیوتز
 هٌبغ تغذیَ  057-477 VAC±10% :با 57
الی ُ 07زتش
 قابلیت چاپ با سهاًبٌدی ّ ػوارع
 قابلیت پزرًگ کزدى چاپ (بْلد) تا  5بزابز
 قابلیت ًوایغ ػوارع هذصْل  ،ػوارٍ بچ
ّػیفت کاری
 طزػت چاپ تا  007دزف درثاًیَ (هاتزیض
 1 x 1تک ططز)
 چاپ ّاریابل دزّف  /سباًِا  /لْگُْا  /آرهِا /
فًْتِا
 قابلیت چاپ پیاهِا بصْرت هؼکْص ّ آیٌَ ای
 ططزُای چاپ  :اس  4الی  6ططز
 قابلیت چاپ پیام با تاخیز هْرد ًظز
 ارتفاع دزّف هْرد چاپ 5 – 0 :هیلیوتز در
دالت تک ططز (هاتزیض 47 -5 ّ )5x1
هیلیوتز دردالت تک ططز (هاتزیض ) 40x40
 اًْاع هاتزیظِای دزّف 1x47 ، 1x1 ، 5x1 :
. 5x05 ، 40x40 ، 47x40 ،
لوازم و مواد مصرفی
 دالل  :دالل ّیژٍ چاپگز هداّم کٌِْا
 جُْز :رًگِای هؼکی،آبی ،قزهش،طبش
ّجُْز هاّرائ بٌفغ .
 لْاسم جاًبی :چؼن الکتزیکی ،پایَ اطتیل
دطتگاٍ ّ پایَ اطتیل ُدچاپگز.
 لْاسم جاًبی اختیاری :اًْاع ًقالَ ُای
صٌؼتی ّ  ّ UPSتثبیت کٌٌدٍ بزق ّرّدی.

چاپ بزرّی ططْح آلویٌیْهی

چاپ بزرّی ػاًَ بطزیِای پالطتیکی
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