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Állítható nyomtatás

Teljes színek
Forradalom:
A RENA legújabb fejlesztése a csomagolásra a
tökéletes megoldás az
egyéni igényekre szabott
címkegyártáshoz.

Olvassa
le okostelefonjával
a bemutató videó
lejátszásához.

MACH X
digitális színes
címkenyomtató

Mach X digitális színes címkenyomtató
Sebesség: Legjobb üzemmód:
Normás üzemmód:

15.2 cm/másodperc, 9.144 m/perc
30.5 cm/másodperc, 18.288 m/perc

Kezelt anyagméret:

Minimális méret: 5.1 cm széles tekercs; Maximális méret: 22.9 cm széles tekercs

Kezelt anyagvastagság:

Akár 0.33 mm-ig

Nyomtatási minőség:

Normál (1600x80 dpi), Legjobb (1600x1600 dpi) dpi – képpont/hüvelyk

Technológia:

MemJet tintasugaras technológia és vízbázisú festékek

Festékkapacitás:

Cián (250 ml), S§rga (250 ml), Magenta (250 ml), Fekete (500 ml)

Nyomtatóterület:

Akár 21.6 cm széles és 76.2 cm hosszú egészen a lap széléig

Médiatípusok:

Kezelt anyagtípusok: Hengerelt vagy dobozolt címkepapírok

Anyagkezelés:

Önadagoló webdizájn, beépített kötegvágóval

Anyagérzékelés:

Rés a címkék között, kijelölés

Hengerkapacitás:

Akár 25.4 cm külső átmérőjű tekercs a tartóban (és az opcionális tárolóban).
Akár 150 méternyi anyag folyamatos nyomtatása mielőtt tisztításra lenne szükség.

Csatlakozófelület:

USB ős Ethernet, elektronikus firmware feltöltéssel

Tulajdonságok:

Teljes értékű tintasugaras nyomtató, rögzített fej dizájn, nagy kapacitású festéktárolók, automatikus nyomtatófej-tisztítás, zárt kivitelezés.

Betűtípusok:

Minden elérhető TruType vagy PostScript rendszertípusok

Vonalkódok:

Minden elérhető rendszer- illetve szoftver vonalkód

Méretek:

Szélesség 55.9cm, magasság 30.5cm, hosszúság 48.3cm. A 2 darab tárolóval felszerelve 111.8cm széles.

Súly:

34 kg, a 2 darab tárolóval felszerelve 52k g

Áramforrás:

110-240 VAC 60Hz / 2A

Lehetőségek:

A tároló mozgatása adagoláshoz, a tároló papírfelvételhez, Konzoltábla,
mColor RIP és Munkafolyamat alkalmazás

A világ megváltozott. Többé már nem érvényes az, hogy „bármilyen színt nyomtathatsz,
ha az a szín a fekete“. Ma már minden az egyéni
megoldásokról és a gyors munkáról szól. A gond
ugyanakkor az, hogy a hagyományos nyomtatási módszerek költségesek, lassúak és hosszú
átfutási időt igényelnek ahhoz, hogy megtérüljenek. A technológiának alkalmazkodni kellett
ehhez és mi elhoztuk a megoldást a RENA Mach
X képében. Ez a tökéletes megoldás a hatékony
és modern címkenyomtatás igényeire.
A RENA Mach X tökéletesen teljes színeket
nyomtat, akár 22.9 centiméter széles és 25.4
centiméter átmérőjű hengereken. A teljesen digitális tintasugaras nyomtatás miatt nincsenek
beállítási költségek, nyomólemezek, gyártási
minimumok és az üzemeltetése sem igényel
doktori végzettséget. Nyomtasson lehengerlő
címkéket boros palackokra, chipses zacskókra,
dobozokra, háztáji termékekre és gyakorlatilag
bármire ami minőségi címkét igényel.

Nyomtasson megrendelésre, felejtse el a felesleges hulladékot a megmaradt készletekből.
Érje el ugyanazt a hatékonyságot, legyen szó 5,
vagy akár 5000 címkéről. Használja ki az Egyedi Beállítások Forradalmát, növelje bevételét a
profilja kiszélesítésével, az ügyfelek számának
növelésével. A rövid munkák megtakarításai
nem csupán a termelésben jelentkeznek majd,
de kevesebb elvesztegetett időt, anyagot és
forrást is eredményeznek.
Mint minden RENA termék, a Mach X is pontos mérnöki munka eredménye, fém felépítése
éveken át tartó, megbízható gyártást garantál.
Még ma keresse fel RENA Systems értékesítőjét,
hogy egy élő bemutatót kérhessen a termékről.

Főbb jellemzők:
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Nyomtasson briliánsan teljes 		
színminőségben, 1600x1600 képpont/
hüvelyk felbontásban.
Intelligens, tekercstől-tekercsig dizájn
a magas termelékenységért és könnyű
használatért.
A digitális platform azonnali változtatásokat tesz lehetővé, valamint a 		
határidőre való nyomtatást.
Ultragyors színes címkenyomtatás,
akár 30.5 cm/másodperc sebességgel.

