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       Edição e criação de mensagens. 

       Parametrização. (Velocidade, atraso, etc) 

       Consumo e estimativa de vida do cartucho. 

       Software intuitivo. 

       Códigos de barra 1D e 2D. 

       Display Touch Screen ajustável e colorido.

CABEÇAS DE IMPRESSÃO INDEPENDENTES

IMPRESSÕES EM DIFERENTES SUBSTRATOS 

         Impressão de alta resolução em papelão, vidros, 
         garrafas pet, rótulos e outros.
. 
         Conteúdo de impressão: texto, data, contador, 
         código de barras 1/2D, logotipo, banco de dados. 

IMPRESSORA DE ALTA RESOLUÇÃO COM 
CABEÇA DE IMPRESSÃO DUPLA

       Display Touch Screen 7 polegadas. 

 
       Cabeças de impressão separadas do controlador.
 
       Combinações múltiplas e operação fácil.
 
       Impressão lateral ou para baixo, para atender a 
       diferentes demandas de impressão.
 
       Permite imprimir em objetos de formato irregular.
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DUAS CABEÇAS COMBINADAS EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO QUE ATENDE DIFERENTES 
TIPOS DE IMPRESSÃO. 

FUNCIONALIDADES
 
       Suporte a dados variáveis, impressão de banco de dados.
 
       A impressora pode trabalhar independentemente sem o 
      software do PC. 
       Nova interface de operação, fácil de aprender e operar.
 
       Autorização de operação de 3 níveis (operador, técnico, 
       administrador).
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
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Altura de impressão

ITENS ESPECIFICAÇÕES 

Cartucho

Dimensão

Suporte de instalação profissional

Alimentação de entrada 

Velocidade e resolução 
de impressão

600

300

Resolução 
Horizontal (DPI)

 
Velocidade máxima 

(m/min) 

30

60

HP TIJ Tecnologia jato de tinta térmico

210 * 135 * 37mm (H * W * D) / 8.3 * 5.3 * 1.46 polegadas 

3 Suportes opcionais para cabeçotes de impressão agrupados ou separados, 
para impressão lateral ou para baixo, para atender a diferentes demandas 
de impressão

CA 100V-240V / 50-60HZ, 90W 
Adaptador CA 

dedicado

Dois cabeçotes de impressão agrupados: altura 1 "(25,4 mm).

Tipos de impressão Código de barras, alfabético, numérico, logos, data/hora, data de validade, 
código de turno, contador, lote.

Porta de conexões 1.Ethernet / 2.USB2.0 / 3.DB15 / 4.DB25. 

Display LCD 7” touch screen com resolução 800*480. 

Gerenciamento de tinta
1.1. Reconhecimento automático dos tipos de tinta e identificação dos parâmetros
ideais de impressão para cada tipo de tinta;  
2.2. Sistema de medição automática para a condição de uso da tinta 

Método de instalação 
 

Impressão lateral, impressão para baixo e exclusivo suporte anti-choque. 
 

Ambiente de trabalho

1.Ambiente de trabalho: -10°C~ +55°C; 10%-85%RH; 
2.Ambiente de armazenamento: -25°C~ +80°C; 10%-90%RH. 

Idioma

Fonte 

Código de barras 

Português, Inglês e Espanhol

UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, 
CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR. 

Porta RS-232 e Ethernet padrão, fácil para integração 

Contador
Configuração flexível para contadores comuns, 
caixas de papelão. número de paletes 
 

Dados variáveis Suporte a dados dinâmicos, impressão de banco de dados.

RECURSOS

ÍNDICE DE PERFORMANCE

www.betimquimica.com.br


