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DIGITAALINEN VÄRIETIKETTITULOSTIN

Digitaalinen etikettitulostus

Etikettitulostusta työpöydälläsi
Tee enemmän vähemmässä ajassa - Ainutlaatuinen digitaalinen painoratkaisu lyhyille etikettien tulostussarjoille!
iColor® 700 on digitaalinen painoratkaisu, joka tulostaa jopa 9,14 metriä minuutissa. Se on mainio laite lyhyissäkin
tulostussarjoissa. Tulostusmateriaaleja ovat esim. stanssatut tai jälkikäsittelyyn menevät materiaalit. Tätä innovatiivista
etikettitulostinta on helppo käyttää, joten voit sanoa hyvästit isojen esipainettujen etikettien tilaamiselle. Laite on suunniteltu
yrityksen omaan etikettitulostukseen tai tulostuspalvelulle. Käyttäjät pystyvät tulostamaan 2 000 etikettiä alle 20 minuutissa
suoraan rullalle, ja ne ovat heti käytettävissä.

Viivakoodi- ja
pakkausetiketit
Lehtikultaiset etiketit

UniNet iColor - tulostimella olet kilpailukykyinen
• Tulostusta juuri oikeaan tarpeeseen
• Nopeat muutokset
• Ei asennusta eikä painopeltien tekoa
• Minimoi vedosten määrät
• Ei tulosteiden vähimmäismäärää
• Syvät värit etiketeissä ja optiona valkoisen värin tulostus
• Yhtenäinen Delta E läpi koko tulostustyön ajan
• EZ Quote ja vaihtuvan tiedon ohjelma

Tulostin
• CMYK LED - teknologia
• 1200 x 600 DPI - 160 LPI
• Valokuvatasoinen laatu
• Tulostusnopeus jopa 9,14 metriä
minuutissa
• Ulkopuolinen kelaaja
• Voidaan tulostaa eri levyisiä rullia:
152,40 mm - 215,90 mm

TM

Valkoisen värin etiketit
Viini- ja elintarvike-etiketit

iColor® 700 tulostusohjelma ja hyväksytty mediakirjasto
UniNet’s iColor® 700 -etikettitulostusohjelma on ominaisuuksiltaan monipuolinen ja helppokäyttöinen ohjelma, joka on
kehitetty yksinomaan iColorin etikettikirjoittimille. iColor® 700 -etikettitulostusohjelma mahdollistaa drag and drop toiminnot. Valitse vain tarvitut määrät ja sen jälkeen tulosta. Digitaalisen etikettitulostimen ja helppokäyttöisen ohjelman
avulla käyttäjät voivat tulostaa kaikki tarvitsemansa etiketit (myös GHS-etiketit) ja saavat ne välittömästi käyttöön.

iColorin vaihtuvan tiedon tulostus
Optiona on iColorin vaihtuvan tiedon tulostusohjelma. Se mahdollistaa tekstin, sarjanumeroitten, viivakoodien,
eränumeroitten, kuvien ja päivämäärien vaihtumisen etiketistä toiseen ilman että tarvitsee pysäyttää tai hidastuttaa
tulostusprosessia.

• Helppokäyttöinen WYSIWYG käyttöliittymä
• Yli 400 valmista viivakoodia
• Edistynyt sarjanumerokäsittely
• Runsaasti eri tallennusmuotoja
• Pysty - ja vaakamalliset
ulkoasut
• CSV-tiedoston tuonti

Lisätietoja www.colorlabel.net

Tulostusohjelma

Tulostusohjelman edut

iColor® 700 - Tekniset tiedot
TULOSTUSNOPEUS

4,33 m/mm (PET) ja 9,14 metriä/min (BOPP)

TULOSTUSTEKNIIKKA Single Pass CMYK LED
TULOSTIMEN
SUORITIN

533 MHz

MEDIALEVEYS

Min. 76,2 mm
Max. 216 mm

TULOSTUSLEVEYS

Min. 76,2 mm
Max. 209,3 mm

TULOSTUSPITUUS
ENINTÄÄN

213 m

MATERIAALITYYPIT

Die Cut
Kiss Cut
Non Die Cut

RESOLUUTIO

1200 x 600 dpi

VÄRIKASETIT

CMY - 11,500 sivua @ 5%
K- 11,000 sivua @ 5%
(ISO/IEC 19798)

MITAT

Tulostin ja syöttöyksikkö: 660 mm x 434 mm x 546 mm
Kelaaja: 406 mm x 502 mm x 483 mm

CMYK - 30,000 sivua @ 5%
(ISO/IEC 19798)

PAINO

Tulostin ja syöttöyksikkö: 49,9 kg
Kelaaaja: 12,54 kg

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttölämpötila: 10°C to 20°C
Ilmankosteus: 20 - 60% RH

VIRTALÄHDE

110 - 127 VAC, 50/60 Hz @ 1150W
220 - 240 VAC, 50/60 Hz @ 1150W

SERTIFIKAATIT

FCC Class A, CE, cTUVus, CCC

TAKUU

1 v.

RUMMUT

SYÖTTÖYKSIKKÖ

KELAAJA

Max. rullahalkaisija 203 mm
Keskiö 76,2 mm
Max. rullapaino 6,35 kg
Automaattileikkuri
Automaattinen leveyden määritys
LCD näyttö
Asetusten muuttaminen selaimella
Automaattinen asetussynkronointi
Max rullahalkaisija 203 mm
Keskiö 76,2 mm
Max. rullapaino 6,35 kg

Järjestelmävaatimukset
UniNet takaa erinomaisen laadun ja resoluution iColor® 700 -tulostimen etiketeille, kun käytetään kvalifioituneita tarvikkeita ja sertifioitua mediakirjastoa.
UniNet ei ole vastuussa vahingoista ja seurauksista, jos käytetään ei-sertifioitua mediaa tai tarvikkeita.
CPU
RAM
HDD
OS

Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz, or Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz
12GB RAM (min.)
150GB SATA 10K tai 15K RPM)
Windows 7 Professional, or Ultimate 64-bit
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