Quality by Identification

Série 300–Aplicadoras/Impressoras de Etiquetas, tempo real
Nossa linha completa de Impressoras e Aplicadoras de etiquetas, poden aplicar etiquetas
impressas em qualquer ângulo usando tecnologia de contato (tamp), sem contato (sopro de
ar) ou misto (tamp+ar). Os sistemas de etiquetagem de impressão e aplicação, poden
imprimir automaticamente informações sobre etiquetas em branco ou pré-impressas e
aplicá-los para embalagens, produtos, caixas ou caixotes, por exemplo. Aplicações incluem:
Identificação e rastreamento, identificação por rádio frequência (RFID) e impressão de
informação variável (ingredientes do produto, conteúdo, peso, etc.)
Nossas Impressoras e Aplicadoras etiquetadoras são projetados para uso em condições
adversas e operação praticamente livre de manutenção e, é claro, são compatíveis com
todos os motores impressores OEM.

│ Resolução de impressão 203dpi ou 306dpi
│ Até 406 mm / s velocidade de impressão
│ Aplicação de etiquetas frontal, superior, lateral e canto (até tamanho A4 x2 lados)
│ Aplicação por contato (tamp), sem contato (ar) ou misto (tamp+ar)
│ Suporta todos os principais motores de impressão OEM
│ Excelente capacidade de red. Criação de etiqueta com software baseado em Windows

Os produtos QbiD cobrem toda a área da tecnologia de impressão, assim temos a certeza
que lhe oferecemos hoje e no futuro a melhor solução possível para as suas necessidades
de codificação de embalagens de primeira, segunda e terceira categoria.
│Impressão “Drop-On-Demand” (DOD)
│Impressoras de Alta Resolução
│Jacto Contínuo de Tinta (CIJ)
│Laser
│Aplicadores/Impressoras de Etiquetas
│Impressoras de Transferência Térmica
│Aplicadores de Etiquetas
│Tecnologia RFID
│Scanners e Sistemas de Visão
│Consumíveis: Tintas, solventes, etiquetas e fitas témicas
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