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Online tlačiareň Savema SVM 32-50 I / SVM 32 C

32-50 I a 32 C - vysoký výkon, nízke náklady. Tieto termotransférové tlačiarne sú dostatočne univerzálne pre tlač fixného či  
variabilného textu, dátumov a grafiky priamo na obalový materiál produktu. Sú ideálne na tlač čiarových kódov v reálnom čase, 
čísiel šarží, cien, dátumov expirácie a mnoho ďalšieho. 32-50 I a 32 C má dva komponentné moduly držiaku - možno ich ľahko 
integrovať do stroja,  ako sú vertikálne či horizontálne balíčky, primárne aplikátory etikiet a baliace zariadenia. Tieto jednotky sú 
vhodné pre všetky taktovacie a kontinuálne aplikácie v potravinárskom, farmaceutickom, kozmetickom a automobilovom priemy-
sle. Majú schopnosť tlače všetkých druhov 1D čiarových kódov a 2D Data Matrix kódov.

 » Patentovaná dlhá životnosť mechanickej konštrukcie, ktorá nepotrebuje obsluhu
 » Kapacita pásky 600 m, oblasť tlače 32 mm x 50 mm pre taktovacie a 32 mm x 125 mm pre kontinuálne
 » Kvalita tlače 300 dpi (12 bodov / palec), rýchlosť tlače až 450 mm za sekundu
 » USB môže byť použitý na presun správ medzi tlačiarňami a konfiguráciou nastavenia na lokálnej báze alebo na záloho-

vanie, obnovenie správ a nastavení tlačiarní
 » Veľká pamäť pre všetky formáty štítkov, ktoré môžu byť uložené v zariadení
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 » Pole Real DATE/Time (voľný formát), 
    grafika, sériové čísla, text,  
    variabilné pole, dávky  
    RS 232 import, rotácia (90°,   
    180°, 270°) 
    Voľné pole pre  čiarové kódy  
    a pod.

 » Čiarové kódy 1D (EAN-13, EAN-8, CODE 128,   
    CODE 39, ITF-2 of 5,    
    ITF 14, CODABAR UPC-A, UPC-E) 
    2D (Datamatrix, QR Codes, PDF   
    41 7, Aztec code, Semacode,   
    Macro PDF 417)

 » Komunikácia RS-232 (PC), LAN, USB 
    štandardne 8 jazykov vrátane  
                                                  češtiny

 » PC program SAYASIS Label Program

Programovanie

 » Šírka tlače: 32 mm
 » Dĺžka tlače: 32-50 I: 50 mm; 32 C: 125 mm
 » Rozlíšenie: 12 bodov/mm (300 dpi),  

    horizontálne i vertikálne
 » Rýchlosť tlače: 32-50 I: až 400 mm/s;  

    32 C: 450 mm/s
 » Produkcia: 32-50 I: 300 etikiet/min  

    (na jednej linke);  
    32 C: 400 etikiet/min

 » Dĺžka pásky: 600 m
 » Šírka pásky: 22 mm a 35 mm
 » Pamäť: textová pamäť: 5000 šablón,  

    USB standard
 » Napájanie: 110/220 V, 50/60 Hz
 » Vzduch: min. 1 bar, max. 4 bary
 » Rozmery (ŠxVxH): 190 x 175 x 200 mm
 » Hmotnosť:  5,6 kg
 » Operačná teplota: 5-50 °C
 » Ovládací panel: 4,3“ dotyková obrazovka

Špecifikácia


