
Bakım İhtiyacı
 

Solvent İhtiyacı

Yüksek Çözünürlüklü 
Kodlama
8 satıra kadar kodlama 
 2-18mm yazı yüksekliği.

Bilgisayar Bağlantısı

USB kablosu veya Ethernet ile
mesaj düzenleme, değiştirme dahili

network sistemine bağlanabilme.

Kolay
Kurulum
Ürün kodlamada esneklik, kullanılan 
çok az parça ile temiz ve güvenilir yazıcı.

1D & 2D Barkodlar
Çoklu barkod seçeneklerini 
yüksek çözünürlükde basma

Grafikler, Logolar 
& Barkodlar
JPEG ve BMP grafik ve logolarınızı 
mesajınıza Sauven Pro yazılımı

True Type Fontlar 
& Unicode
İstenilen dilde, istenilen yazı fontunda

mesaj oluşturulabilir.

Büyük Kapasiteli  
Solvent Bazlı kartuş

Emici ve emici olmayan 
yüzeyler için düşük maliyetli,

temiz, hızlı, ideal kodlama.

Kullanımı Basit Ekran 
& Tuş Takımı

Mesaj ayarları, yazı genişliği,

yazı geciktirme, mesaj yönü ayarları.

®

Dokunmatik Ekran
Basit, kullanıcı dostu  
Sauven Pro yazılımı ile  
kolay kullanım

Bağımsız Yazıcı

Usb hafıza ile mesaj yükleme,  
değiştirme, Sauven Pro yazılımı 
ile kolay kullanım.

Mürekkep Tasarruf Modu
Mürekkep tüketimini  
%50 azaltır.

Çoklu Çevresel Bağlantı

Değişken hızlar için enkoder,  
harici alarm çıkışı,  

2–18mm yazı yüksekliği

 

8 satır baskı

•  Windows ile uyumlu basit kullanım

•  Sınırsız mesaj hafızası

•  Ekonomik yazım modu

•  True Type & Unicode font kullanabilme

•  JPEG & BMP logolar gönderebilme

•  Çoklu dil seçeneği

Yazıcınızı dokunarak
Kontrol edin

Kullanımı çok kolay 
kullanıcı dostu yazılım

İçindekiler

YOK

Kodlama
Yüksek Çözünürlüklü 

fotosel girişleri.

ile kolaylıkla ekleyin.

Güvencesiyle

www.alize.com.tr

En düşük
maliyetli
inkjet yazıcı.

2d kodu okutun, videomuzu izleyin!
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Sauven Marking Ltd. ürün ve yazılım geliştirmeye devam etmektedir.
Özellikler değişiklik gösterebilir.
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En düşük yatırım ve kullanım  
maliyetli ürün kodlama

Her yönden yazabilme
1 - 8 satır arası yazabilme

2mm -18mm arası seçilebilir mesaj yüksekliği

Yüksek çözünürlüklü piezo yazıcı kafa

Değişik fontlarda yazılar, logolar, grafikler, barkodlar 

Otomatik ilerleyen saat, tarih
Sürekli akışlı hatlarda kullanabilme

100 m/dk baskı hızı 

Tek tuşla başlat/durdur

Işıklı uyarı sistemi

Mesaj genişliği, gecikme, yön ayarları

Mesaj seçimi
Dahili fotosel

1.7 kg. cihaz ağırlığı 

Ölçüler 242x178x90 mm.

7'' Dokunmatik ekran
Kullanıcı dostu basit görsel kullanım

Sauven Pro yazılımı ile uyumlu

Windows XP ve üstü ile uyumlu
Görsel butonlarla mesaj oluşturma

True Type ve Unicode font kullanımı

Sauven Dokunmatik kontroller için RS232 ve RS485 

USB-A bellek çubuğu dahil

USB-B kablo bağlantısı

Ethernet ( opsiyonel )

Enkoder,alarm lambası, harici fotosel I/O bağlantıları 

Güvenli, temiz, değişimi kolay kartuş sistemi 

Emici yüzeyler için yağ bazlı mürekkepler

Emici olmayan yüzeyler için solvent bazlı mürekkepler

Led ile hızlı kuruyan UV mürekkepler

Çeşitli renklerde mürekkepler

90-260VAC arasında çalışabilme 24VDC

USB-A, USB-B, RS 232, RS 485 

24VDC girişi

Harici alarm, uyarı işiği, enkoder bağlantısı

Barkod okuyucu ile otomatik programlama

Grafikler, logolar, ve barkodlar
JPEG ve BMP olarak yüklenebilir
Çeşitli zaman ve tarih formatları

Mürekkep tasarruf modu

Sınırsız mesaj hafızası

Türkçe dahil çoklu dil seçeneği

www.alize.com.tr

365 GÜN 7/24 TEKNİK SERVİS

50 m/dk 2 mm yazı ve barkod yazım hızı

kurulum ekipmanları ve kartuş hariç

15 milyon karakter baský kapasitesi

çoklu bağlantı, Ethernet (opsiyonel )
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