
Unicorn 
Máy in phun ký tự lớn  

Máy in phun. 

Máy khắc Laser. 

In truyền nhiệt 

Dán nhãn. 

Theo dõi và  kiểm tra hàng hóa. 

Mực in và dung môi 

Phụ tùng và dịch vụ. 

Máy in Marsh Unicorn ® là một dòng máy in phun 

nhỏ gọn. Với bất kì nhu cầu nào về mã code, hệ thống 

Unicorn đều có thể được lập trình một cách nhanh 

chóng và dễ dàng. Tên sản phẩm, mã số, đếm số lượng 

sản xuất tự động và thời gian sản xuất chính xác được 

in thuận tiện bằng nút đã có sẵn trên máy. Máy in 

Unicorn không chỉ in lên thùng, mà còn cung cấp 

thông tin quan trọng để kiểm kê sản phẩm và kiểm 

soát chất lượng. 

Dễ dàng sử dụng và bảo trì 

• Phím biểu tượng rất dễ sử dụng cho phép điều chỉnh

và sửa các mã sản phẩm với một vài tổ hợp phím đơn

giản

• Tùy chỉnh thời gian và ngày in mã, ngày hết hạn sản

phẩm, cài đặt lại giờ cho ngày sản xuất mới và nhiều

hơn nữa…

• Tất cả trong một, chi phí thấp vì sử dụng mực in và

yêu cầu bảo dưỡng ít.

• Unicorn cung cấp độ tin cậy và hiệu suất vượt trội

Có thể chọn font chữ và chiều cao chữ 

• Giảm thời gian đào tạo và nâng cao hiệu quả vận

hành với nhiều sự lựa chọn về ngôn ngữ.

• Máy được lập trình với 13 ngôn ngữ khác nhau

• Các chương trình điều khiển bao gồm cả việc in tự

động ngày giờ chính xác lên sản phẩm.

Lắp đặt nhanh chóng 

• Được đặt trực tiếp vào băng tải , bao gồm: bộ điều

khiển/bàn phím nhỏ , đầu in , bộ nguồn , dây điện ,

khung gắn kết và bình mưc̣ bị nén.

• Có thể được lắp ráp và cài đặt trong vài phút



Unicorn
®

Máy in phun ký tự lớn In phun. Khắc Laser. Truyền nhiệt. Dán nhãn . Kiểm tra. Nguyên liệu. Phụ tùng và dịch vụ.

Hệ thống bao gồm 
Bộ điều khiển/Thiết bị đầu vào; Đầu in; Nguồn điện thông 

dụng; lắp Bracketry, và bộ kít mực. 

Phần mềm điều khiển  
Điều chỉnh mã code in theo giờ ngày cụ thể 

Đặt lại thời gian bắt đầu cho ngày mới 

Tự động in ngày hết hạn, đôi khi in ấn lên đến hai ngày hết hạn 

riêng biệt. 

Tự động in mã cho từng ca sản xuất (lên đến 4 ca) 

Dừng in trong chốc lát để thay thế nội dung bản tin   

Điều chỉnh được kích cỡ chữ  

Đánh số liên tục tăng 

Lựa chọn ngôn ngữ 

Hà Lan; Tiếng Anh; Phần Lan; Pháp; Đức; Hy Lạp; Ý; 

Katakana; Bồ Đào Nha; Tây Ban Nha; Thụy Điển  

Các ứng dụng đặc biệt bao gồm: Ả Rập; Trung Quốc; Do Thái 

Chiều cao chữ in 
Chiều cao chuẩn: 3/8 inch (10mm) 

Tùy chọn chiều cao chữ: 5/16 inch (7.9 mm); 1/2 inch (12.7 

mm); 3/4 inch (20 mm)  

Fonts chữ 
7x5, 54 kí tự ASCII 

In kí tự có dấu 

Tốc độ in 
Thấp nhất: 20 feet/phút (6.1 m/phút) 

Cao nhất: 200 feet/ phút (61.0 m/ phút) 

Kích thước 

Chiều dài bản tin 
Lên đến 40 kí tự 

Bản tin lưu trữ 
Lên đến 52 bản tin 

Nhiệt độ hoạt động 
40°F đến 120°F (4°C đến 49°C) 

Nguồn điện 
Hệ thống sử dụng một nguồn điện chuyển đổi thông dụng. 

Hệ thống mực in 
Hệ thống mực in được điều chỉnh bên trong; thiết lập sẵn ở nhà máy;  

Không cần thiết phải điều chỉnh. 

Mực in 

Bình nén 8 oz. (0.23 lít), bình mực không bị phun 

Trọng lượng máy 
14 lbs. (6.4 kg) 

Bộ Bracketry 
Cái ống 15 inch (38,9 cm) và 9 inch (22,8 cm), đường kính ngoài (OD) 1,0 

inch (2,54 cm)  

Tùy chon Bracketry cho các thiết lập đặc biệt  
Bộ kít tăng  khoảng cách giữa trung tâm điều khiển và đầu in tới 6,1m
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