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ÜRÜN KODLAMANIN KOLAY YOLU
kodlamada esneklik

Zaman / Para / Stok Tasarrufu !
Pahalı ve esnek olmayan etiket maliyetlerinden kurtulubilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü
baskı teknolojisi

Basit ve esnek kullanım

Sauven 7000 serisi cihazlarla,
basit ve bakım ihtiyacı olmayan
piezo kodlama teknolojisini
kullanarak, barkod, 2d kod, grafik
değişken bilgi yazmak çok kolaydır.

Sauven cihazların ortak noktası
kolay anlaşılır menü, basit montaj
renkli grafik, klavyeden veya
bilgisayardan, barkod okuyucudan mesaj seçerek
teraziden gelen bilgileri yazmak
çok basittir.

Baskı alanınızı seçin

Esnek yazılım

Sauven 7000 serisi cihazlarda
ihtiyacınızı siz belirleyin,
18 mm. / 34mm./ 50 mm. / 70 mm.
18 mm. cihazla isterseniz
18 mm. lik yazıcı kafa ile üstten
dikey kodlama yapabilirsiniz.

Siz ihtiyacınızı belirleyin
esnek, kullanıcı dostu yazılımıyla
network üzerinden kullanın,
mesaj yazın, düzenleyin,
endüstriyel teraziye bağlayın,
barkod okuyucuya bağlayın
değişkenleri yazın.

www.sauven-marking.com
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Kullanıcı Dostu Yazılım

Montaj kolaylığı sayesinde,
istenilen hat üzerine
dakikalar içinde monte edin,
kodlamaya başlayın.

Türkçe kullanım menüsü,
istenirse bilgisayar üzerinden esnek
kullanıcı dostu yazılım ile
kullanım kolaylığını yaşayın.

Farklı yazı fontları

Sauven 7000

Sauven kodlama cihazlarına,
bilgisayarda kullanılan istenilen fontları,
farklı dil seçeneklerini, grafikleri,
logoları, Japonca, Çince, Arapça
yazıları, mesajları kolayca yükleyin,
renkli, grafik, büyük ekranında görün,
isterseniz değiştirin.

Yazıcı Seçimi

Temiz baskı
Üstün kalite

4 7000 QUATTRO
4 7000 TRIO

Güvenli ve değişimi kolay
mürekkep kartuşları sayesinde
atık oluşmadan kullanılır.
Düşük baskı maliyetleri ve
gözle görülemeyen kendini
temizleme sistemine sahiptir.

Yazı yüksekliği

70mm
50mm

diğer seçenekler

4 6000Plus DUO
4 6000Plus

35mm *
17mm*

70mm Printing

Özellikler
Ortak özellikler
4
4
4
4
4

50mm Printing

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Çok satırlı baskı
2mm ile 70mm
7 seçilebilir font
Eklenebilir 10 font
Grafik, Logo, Barkodlar ve
2D data matrix
180 dpi çözünürlük
QWERTY klavye
kısayol tuşları
Tarih, saat, vardiya kodu
ileri, geri sayıcı
			
vardiya kodu,
Şifreleme,
kullanıcı seçenekleri
100m/min baskı hızı (30m/min
barkod ve 3 mm. yazı fontu)
Opsiyonel daha yüksek kafa
100 mesaj hafızası
Şifreleyebilme

4 Farklı dilde klavye seçebilme
( opsiyonel )
4 Işıklı alarm
4 RS232/485 bağlantıları

Elektrik
4 Otomatik voltaj koruması
4 90 – 260V
50 – 60Hz, 0.5A
4 Güvenli elektrik modu

Bilgi giriş/çıkış
(opsiyonel)
4
4
4
4
4
4

İlave fotosel, özel fotosel
Enkoder
Endüstriyel terazi
Barkod okuyucu
Ethernet
Wireless

Mürekkepler
4 500 ml. güvenli, temiz
kartuş sistemi
4 Yağ bazlı mürekkep
4 Farklı renk ve özellik
içerikli mürekkepler

Sauven PC yazılımı
4
4
4
4

Mesaj oluşturma
PC üzerinde sınırsız mesaj
Cihaz yedeği alma
Farklı font ve
garikler yükleyebilme
4 Yazılım güncelleme
4 Uzaktan yazıcı kontrolü

Quattro installed on conveyor
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