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Tiskárna SmartDate® X40 ukazuje budoucnost tisku
Dlouhodobé snížení nákladů, bezkonkurenční spolehlivost, optimalizace pro-
vozu, vysoká výkonnost a kvalita tisku a ekologický přístup, to vše dostala 
do vínku nová termotransferová tiskárna SmartDate X40, vyvinutá tradiční spo-
lečností Markem-Imaje. 

V čem je SmartDate X40 unikátní?

Termotransferovou tiskárnu SmartDate X40 ocení 
především ti nejnáročnější z Vás, Vy, kteří vedle kvality 
a rychlosti tisku, myslíte i na budoucnost a důsledně 
si hlídáte náklady. Svojí koncepcí jednoznačně uka-
zuje jakou cestou se tisk v budoucnosti bude ubírat. 
Je určena pro tisk velkých objemů komplexních infor-
mací na pružný balicí materiál a nabízí opravdu vyso-
kou rychlost tisku s minimální ztrátou dat. SmartDate 
X40 vyniká inovativně řešenou termopáskou, nyní se 
standardní délkou 1100 m, která dlouhodobě umož-
ňuje snížit náklady na tisk a novou inteligentní tiskovou 
hlavou optimalizující kvalitu tisku. Software CoLOS® 
Create 5.0 automaticky řídí pásku a umožňuje její 
maximální využití.

K dalším výhodám SmartDate X40 patří naprostá 
a až neuvěřitelná spolehlivost. Na tiskárnu získáte nej-
delší záruku na trhu, která může činit až 60 měsíců 
a současně i bezkonkurenční záruku na tiskové hlavy. Robustní provedení všech dílů, přímé řízení spotřeby pásky a zdokona-
lený design tiskové kazety neobsahující díly podléhající opotřebení, zaručuje nulovou preventivní údržbu.

Termotransferová tiskárna SmartDate X40 v sobě nese vysokou přidanou hodnotu a naplňuje filozofii společnosti Markem-
Imaje, která svým zákazníkům chce za všech okolností nabízet špičkové výrobky a dokonalý servis s maximálním ohledem na 
efektivitu provozu a ekologii.
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