
Máy in phun liên tục

1550 mang đến nhiều tính năng tiên tiến và 
giảm thiểu thời gian chết trong hoạt động của 
thiết bị đồng thời mang đến bản in chất lượng.
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Tăng thời gian vận hành
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•
 

•
 

Dynamic Calibration™  Công nghệ tự động cân chỉnh cho 
bản in chất lượng tối ưu trong các điều kiện môi trường 
khác nhau
Công nghệ CleanFlow™ giảm thiểu mực bị lắng lại nhờ 
đó gia tăng thời gian làm việc cho đầu in của thiết bị này.
Tuổi thọ của core lên đến 12.000 giờ - cho đến thời điểm 
cần bảo trì/ thay thế tiếp theo

Bộ đảm bảo mã
 

 

Loại trừ chi phí cho những bản in lỗi bằng việc sử dụng 
giao diện người dùng  CLARiTY
Thiết lập đơn giản và chính xác giúp người dùng chọn 
đúng bản in 
Lấy dữ liệu trực tiếp cũng là một một đặc điểm giúp giảm 
thiểu sai sót

Sử dụng đơn giản
•  
•

 

•  

Màn hình cảm ứng 10.4 inch giúp thao tác đơn giản
Hệ thống mực thông minh với Smart Cartidge chip đảm 
bảo nguyên liệu luôn được nạp đúng, tránh dây bẩn và 
lãng phí
Tự động khởi động và tắt

Các tính năng tích hợp
•

 

•

 

 

•  

Giao diện người dùng cho phép truy vấn không chỉ chỉ 
số/khả năng làm việc hiện tại của thiết bị mà còn các dữ 
liệu chi tiết hơn, sâu xa hơn liên quan đến nó.
Nâng cao khả năng theo dõi và phân tích các lỗi cũng 
như nguyên nhân downtime, qua đó, dễ dàng khắc phục 
các sự cố này.
Khôi phục hoạt động nhanh chóng với phần mềm 
CLARiTY’s 1 chạm

1550 chính là sự lựa chọn dành cho những doanh 
nghiệp có thời gian hoạt động liên tục và đòi hỏi hiệu 
quả hoạt động cao. Với các tính năng nâng cao 
và công cụ giúp giảm thiểu thời gian chết, tăng thời 
gian làm việc và tối ưu khả năng của thiết bị in.

1550 cực kỳ phù hợp với các nhà máy hoạt động 
liên tục, nhiều ca với tốc độ lên tới 914ft/ phút
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Tốc độ in
In từ 1 đến 5 dòng với tốc độ lên đến 278.6m/ phút (914ft/m) (10 kí tự/inch, in 
dòng đơn)

Font chữ 
In một dòng : 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 
11x16, 17x24, 34x34 
In hai dòng: 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16 
In ba dòng: 5x5, 5x7, 7x9 
In 4 dòng: 5x5, 5x7 
In 5 dòng: 5x5 

Mã vạch tuyến tính 
UPC A&E; EAN 8 & 13; 
Code 128 A, B & C; 
UCC/EAN 128; Code 39; Interleaved 2 of 5; 
 

Mã vạch ma trận 
10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 
24x24, 34x34,

Chiều cao kí tư
Tùy chọn từ 0.079(2mm) tới 0.04 (10mm) tùy thuộc vào loại font chọn

Khoảng cách in
Tối ưu: 0.472’’( 12mm)
Phạm vi: 0.197’’ (5mm) tới 0.591’’(15mm)

Hiển thị
Màn hình cảm ưng TFT -LCD 10.4 inch
Hiển thị chính xác những gì xuất hiện trên bản in.

Logo và hình ảnh đồ họa
Cho phép tạo logo và đồ họa trực tiếp trên thiết bị hoặc từ máy tính với phần 
mềm CLARiSOFT (Tùy chọn thêm)

Kí tư in
Bộ ký tự Trung Quốc, Nga / Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ / Scandinavi, Hy Lạp, Ả Rập, 
Nhật Bản , Tiếng Do Thái, ký tự Hàn, Đông  u và   u / châu Mỹ

Ngôn ngữ và giao diện
English, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, 
Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, 
Portuguese, Russian, Simple Chinese, Spanish, Swedish, Thai, Traditional 
Chinese, Turkish và tiếng Việt

Giao thức
Ethernet
Clarisoft/Clarinet®:  ethernet 
Quản lý bản tin : USB

Lưu trữ bản in
Thiết bị in ; 250 bản
USB: không giới hạn

Chế độ bảo vệ
IP55 (Option 65, không yêu cầu khí nhà máy) cabin bọc thép không rỉ

Đầu in
Đầu in gia nhiệt
Khí dương đầu in (mặc định)
Đường kính 1.63’’(41.3)
Chiều dài :)  10.62(269.8mm)

Dây nối đầu in
Siêu linh hoạt 
Chiều dài : 9.84’’(3m) hoăc 19.69’(6m)
Đường kính : 0.91’’(23mm)
Bend radius: 4.0’’(101.6mm)

Tiêu hao dung môi
Thấp, ước tính 2.4ml/ giờ

Dung tích bình nguyên liệu
Mực 750ml
Dung môi 750ml

Điều kiện môi trường làm việc
0 độ C - 50 độ C (32 -122 độ F)
Độ ẩm 0% -90%

Nguồn điện 
100-120 / 200 -240 VAC, 50/60 Hz, 120W

Trọng lượng
Chưa đóng gói: 21kg 

Các lựa chọn nâng cấp
IP65 (không yêu cầu khí nén nhà máy)
Bộ sấy khô cho môi trường có độ ẩm cao (yêu cầu khí nén nhà máy)
Nozzle 60  hoặc 70 micron
Đầu in 90 độ
Bản đặc biệt cho ngành thực phẩm
Các tùy chọn đa dạng khác 

*Phần mềm mã hóa CLARiSOFT được thiết kế cho các ứng dụng in barcode hoặc các 
chức năng nâng cao khác


