AUTO-FEEDTM FUNKTION

TOUCH SCREEN

FARVEBÅND BESPARELSE

Automatisk fødning af forbrugsmaterialer sikre præcis og hurtig
udprint og udskræring

Aæs på skærmen hvilke forbrugsmaterialer printeren skal bruge for at
gøre et printjob færdigt, samt hvilket
materialer der evt. er isat printeren og
hvor meget der er tilbage.

Unik funktion der giver stor besparelse
og maksimal udnyttelse af farvebånd.

STØVFRIT PRINT

SLIDE-IN FARVEBÅND

NEM TILSLUTNING

Printning foregår bag afskærmning,
for at undgå støv i print-processen.

Hurtig og nem udskiftning af farvebåndskassette via slide-in i siden,
sikre hurtig printning ved er-farvet print.

Direkte tilslutning til din PC via USB
eller over netværk (LAN).

UNIK PRINTER DRIVER
Printer driveren er forbindelse mellem software og printer. Denne unikke printer driver
kan håndtere forskellige software programmer og ikke kun det medfølgende/anbefalet
NiceLabel software. Printer driveren er med til at give brugeren fuld kontrol
over printjobbene.

FARVEBÅND
Farvebånd leveres i kassetter af højeste kvalitet med indbygget chip. Printeren aæser
og informerer om hvilket farvebånd der sat i printeren samt om der er nok til at udføre
næste printjob.

INDUSTRIEL TAPE
Tape leveres på ruller i mange forskellige farver og kvaliteter. Tapen opfylder blandt andet
krav om lang holdbarhed (op til 8 år), høj eller lav temperatur samt ujævne monteringsoverader. Tapen kan leveres med forskellige overfalder og klæbe-evner.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Print metode:

Thermal transfer

Udskæringsmetode:

Print hastighed:

100mm/sek

Udskæringshastighed: 150mm/sek

Drag knife

Print opløsning:

300DPI

Interface:

3,7" touch screen

Maks. print længde: 10m

Opkobling:

USB og LAN

Maks. print bredde: 100mm

Strømforsyning:

100 - 240V
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Scan QR kode
og se demo video

Multi-farve printer
som udskær alle faconer

Den nye SMS-R1 printer er kulminationen af mange års erfaring
og vores kunders efterspørgsel.
Printeren kan printe og udskære alle former og faconer
i en imponerede præcision og hastighed.
Tekst og symboler printes hurtigt og knivskarpt i 300DPI.
SMS-R1 printeren samler produktivitet, kvalitet, holdbarhed,
hastighed, eksibilitet og brugervenlighed i én enhed
og giver fuld valuta for pengene.

WWW. SMS-R1. COM

