iColor 700
®

Rulodan ruloya
dijital etiket yazıcısı

Etiket baskılarınız için kısa zamanda doğru çözüm
Kısa trajlar için doğru dijital çözümler.
iColor 700 dijital etiket makinası dakikada 9.14 metre baskı hızı, baskı sonrası çözümleri,
hazır etiketlere basma özelliği ile kolay kullanılabilinen yapısı, yüksek miktardaki baskı adetlerinizi kısa zamanda çözmenizi sağlar.
Kompakt yapısı ile 2.000 adetli etiketlerinizi 20 dakikadan kısa bir süre içerisinde
hazırlayabilirisiniz.

Barkod ve
karton etiketler

Altın folyo etiketler
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Dijital Etiket Yazıcı Avantajları
Hızlı baskı elde etme
Çabuk ayar süresi
Minimum oranda prova ihtiyacı
Maksimum traj olasılığı
Beyaz ve florasan toner baskısı
Baskıda delta E tutarlılığı
Değişken data

Beyaz renk etiket baskısı

Şişe ambalaj etiketleri

Baskı Özellikleri
CMYK LED toner
1200 x 600 dpi 160 lpi
Foto baskı kalitesi
Dakikada 9.14 metre baskı hızı
Çıkış rulo sarıcısı
15.24cm den 21.59cm’e kadar
Rulo kağıt seçenekleri (Opsiyonel minimum 7,62cm’e baskı)

iColor 700
®

Yazılım ve sertifikalı media
iColor 700 etiket baskı yazılımı kolay kullanıla bilinen yazılım paketi ile düşük trajlı dijital baskı makinaları için
geliştirilmiştir. iColor 700 etiket baskı yazılımı sürükle ve bırak kolaylığı ile doğru miktarda baskı yapabilmenizi kolaylaştırır. Kesimi yapılmış, kimyasal ve silindir ürünlerin etiketlerinde aynı günde uygulama yapacak hazırlığı sağlar.

iColor Değişken data baskısı
Opsiyonel iColor değişken data yazılımı değişken tekstler, seri numaralar, barkod , lodkod , resim ve tarihlendirme
etiketlerinde üretiminizi yavaşlatmadan baskılarınızı hazırlamayı ve kimyasal ve silindir tarzı ürünlerde doğru çözüm
üretir.

Yazılım avantajları
WYSIWYG dizayn ara yüzlerde
kolay kullanım
Önceden biçimlendirilmiş
400’ün üzerinde barkodlama
Seri numaralandırma
Rakam formatları
Dikey ve yatay şekillendirme
CSV dosya taşıma

www.grenmat.com.tr

dijital etiket
baskısı
dijital etiket baskısı
iColor 700
®

Teknik özellikler
Baskı hızı

4.33 metre (PET) ve 9.14 metre (BOPP)

Baskı teknolojisi

Tek geçiş 4 renk LED (CMYK)

Yazılım işlemcisi

533 MHz

Media genişliği

Min. 76.2 mm.
Max. 216 mm.

Baskı genişliği

Min 76.2 mm.
Max. 209.3 mm.

Baskı uzunluğu

213 metreye kadar

Yüzey tipleri(1)

Die cut etiketler
Kiss cut etiketler
Kesilmemiş etiketler.

Baskı çözünürlüğü

1200 x 600 dpı

Toner tedariği(2)

C M Y - 11.500 sayfa %5
K - 11.000 sayfa %5 (ISO/IEC 19798)

Drum tedariği

CMYK 30.000 sayfa %5

Yükleme sistemi

Rulo girişi maksimum çapı 203 mm.
Rulo bobin çapı 76.2
Rulo ağırlığı maksimum: 6.35 kg
Anında kesme ve otomatik kesme
Otomatik kağıt genişliği algılama
Ön panel LCD arayüzü
Web sistemli yönetim
Otomatik ayarlama ve senkronizasyon

Toplayıcı sistem

Çıkış rulosu maksimum 203 mm
Rulo bobin çapı 76.2 mm
Maksimum çıkış rulo agırlığı 6.35 kg

Ölçüler: (HxVxD)

Yazıcı ve besleyici ünitesi :
660mm. x 434mm. x 546 mm
Toplayıcı sistem :
406mm x 502mm x 483mm

Ağırlık

Yazıcı ve besleme ünitesi 49.9 kg
Toplayıcı sistem 12.54 kg

Çalışma ortamı

Sıcaklık: 10 - 20 derece
Nem %20 - %60 arasında

Power

110 - 127 VAC 50/60 Hz @ 1150 W
220 - 240 VAC 50/60 Hz @ 1150 W

Sertifikalar

FCC Class A, CE, cTUVus, CCC

Garanti

1 yıl.

(1) bu ürün uninet sarf malzemeleri ve geçerli media ürünleri için üretilmiştir. daha fazla ürün yelpazesi
için yetkili satıcınız ile kontağa geçiniz
(2) zarf ebadı %5 doluluk oranı üzerinden hesaplanmıştır yazıcı 7700 sayfa baskı yapabilecek başlangıç kartuşları ile gelir.

Sistem gereksinimleri;
UniNet iColor 700, verimli çalışmak üzere tasarlanmış,
üstün kalite ve çözünürlük yanı sıra, daha fazla tutarlılık ve tekrarlanabilirlik için sertifikalandırılmış medya
ve sarf malzemelere ihtiyaç duyar.
UniNet, sertifikalı olmayan medya veya sarf malzeme
kullanımından ve gerekli ortam şartlarının oluşturulmamasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.
CPU : Intel Xenon E5-1650 @ 3.20GHz,
veya Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz
RAM : 12 GB RAM (Minimum)
HDD : 150GB SATA 10K veya 15K RPM
OS : Windows 7 Professional veya Ultimate 64-bit

