speed-i-Marker 940

potiskujte mobilně a plně graficky
Razítko speed-i-Marker 940 skvěle padne do ruky a zaručuje naprosto univerzální použití.






Otisky mohou obsahovat texty, číslování, datum, čas a
libovolné grafické prvky (logo, čárový kód, symboly).



Grafický režim tisku umožňuje pro jednotlivé prvky
použít libovolný font i znakovou sadu - cokoliv, co máte
nainstalované ve svém počítači.
Také si zvolíte libovolnou výšku písma (1,2 -12 mm).



Dokonalost (stejnoměrnost) otisku je zaručena díky
detekci rychlosti posuvu razítka po potiskovaném
předmětu. Alternativně lze tisk nastavit na fixní rychlost,
například při bezkontaktním tisku (nerovný povrch).
V jednom přístroji lze střídat kazety s klasickým
inkoustem a s inkoustem rychleschnoucím pro potisk
skla, kovu a plastů.




Technické parametry

Definice otisků se provádí velmi jednoduše v počítači
pomocí dodaného programu. Pak už jen stačí připojit
razítko přes USB kabel a přenést otisky do razítka.
Tímto způsobem se také sesynchronizuje datum a čas.
Razítko obsahuje ochranu proti vysychání inkoustových
patron a proti nechtěnému spuštění tisku.
Také lze nastavit ekonomický mód pro šetření inkoustu.
Mnoho dalších nastavení umožňuje přizpůsobit razítko
přesně podle Vašich potřeb. Např. automatické střídání
otisků, nekonečný otisk nebo otočení otisku o 180°.
Použití běžných tužkových akumulátorů umožňuje jejich
snadnou výměnu. Můžete tak jednoduše prodloužit
výdrž razítka bez nutnosti dobíjení.
Distributor pro ČR:

technologie tisku
velikost otisku (v x š)
počet pamětí pro otisk
maximální rychlost tisku
typy inkoustu

vysokokapacitní inkoustová hlava
12,7 mm x 147 mm, rozlišení 300 DPI
4
400 mm/s
obyčejný (černý, červený)
rychleschnoucí (černý, červený)

napájení
počet otisků na 1 nabití
nabíjení

2ks akumulátorů AA 1,2V NiMH
až 1000
přes USB port
adaptér z 230V na USB je přiložen

rozměry (v x š x h)
hmotnost
podporované OS
komunikace

221 mm x 47 mm x 147 mm
530 g
Win 98SE, 2000, XP, Vista, Win 7 a 8
USB kabelem, přes Bluetooth
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