
Jednoduché ovládání
Jednoduché ovládání pouhým dotykem ve Vašem lokálním jazyce 
díky svému jednoduchému, intuitivnímu WYSIWYG 5,7" velkému 
dotykovému displeji.

Žádná denní údržba
Povolit… Přitáhnout…. Výměna náplně do 30 vteřin, bez požadavku na 
denní údržbu.

Rozšířená konektivita pro jednodušší použití
Stažení nebo záloha výrobních dat přes USB slot. Vyhnutí se zastavení 
produkce kvůli neoznačeným krabicím. 

Start jediným dotykem prstu
Vysoce citlivý barevný displej činí denní provoz jednoduchým 
a snadným

Hodí se na každou linku
Kompaktnost a možnost polohovat hlavu je ideální pro špatně 
přístupná místa na výrobní lince, různé velikosti balíků a prostředí.

Vybalte z krabice a instalujte na linku
Není potřeba speciálního školení. Pracuje bez stlačeného vzduchu. 
Začátek tisku 30 minut po rozbalení krabice. 

Smart systém spotřebního materiálu. Automatické nastavení 
tiskárny.
Systém spotřebního materiálu je automatický, čistý a bezpečný.

Ideální pro sezonní použití
Lze snadno uskladnit a poté ihned zprovoznit (do 3 měsíců a bez 
proplachování).

Jednoduchá instalace 
a integrace
Koupit, rozbalit a instalovat bez námahy dokonce i v prašném 
a vlhkém prostředí (IP 54)

Prevence vrácení výrobku a zmetků díky trvalé kvalitě tisku
Nejnovější generace tiskových hlav zajišťuje i z velké dálky čitelnost 
textu a log, čímž zjednodušuje logistiku. 

Zvýšení výroby pomocí vylepšeného systému kontroly 
spotřebního materiálu: Až 39.000 označených krabic* pouze 
z 1L inkoustu
Láhev lze vyměnit velice rychle pro maximální dobu provozuschopnosti. 
Je dostupná i láhev 0,5 L.

Výběr barevných inkoustů
Na výběr je černá a červená barva na porézní materiály (karton, papír). 
Označení zůstane čitelné i v nepříznivých skladovacích podmínkách. 

Bezkonkurenční hodnota
Označení krabic znaky až do výšky 56 mm

Více znaků a log v několika jazycích.

39.000 označených krabic pouze z 1L inkoustu

Redefine the possiblesm

INTUITIVNÍ POTISK KRABIC
za bezkonkurenční cenu4500

DOD tiskárna
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Začátek tisku 30 minut po rozbalení krabice.  
Krok 1: Start, Krok 2: Vyber zprávu, Krok 3: Zmáčkni TISK.



Tiskové možnosti
• 2 inkousty na vodní bázi - černá a červená - pro porézní materiály
•  0,5 nebo 1L inkoustu, s alarmem hladiny inkoustu. Indikace 

zbývajícího inkoustu na displeji
•  7 bodová hlava k tisku 1 řádku s velikostí 13 mm nebo 24 mm
•  16 bodová hlava k tisku 1 řádku s velikostí 29 nebo 56 mm, 

nebo 2 řádky každý 13 nebo 24 mm
•  Tisk textu, času, data, data spotřeby, čísla směny, přepážky, obrázků 

(png nebo bmp)
• Různé formáty tisku data výroby
• Pameť na 200 zpráv, každá až se 100 znaky
• Nastavitelná šířka znaků
• Nastavení zpoždění tisku zprávy pro správné umístění na výrobek
• Tisk z boku a shora
• 2-20 mm mezera mezi tiskovou hlavou a výrobkem
• Směr tisku zprava nebo zleva
• Rychlost tisku až 60 m/min
• Inkoustový okruh: 
 - Vnitřní regulace
 - Bez potřeby seřizování. Bez potřeby stlačeného vzduchu
•  Výběr znaků: Schopnost Unicode. Latinské, arabské, cyrilice, 

čínské (zjednodušené), čínské (tradiční), řecké, hebrejské, 
japonské, thajské, atd. 

• Podpora TrueType a BDF - formátů písma
•  Matrice písma:
 - 7N: 5x5, 7x5
 - 16N: 5x5, 5x7, 12x7, 16x10

Vyhrazujeme si právo na změnu designu nebo specifikace našich výrobků bez předchozího upozornění. 

Pro více informací navštivte  
www.markem-imaje.com

Markem-Imaje 
Global Sales & Marketing Division
9, rue Gaspard Monge  
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex – France
Tel: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

Další vlastnosti
��• Ruční nebo vestavěná detekce rychlosti tisku
��• Detekce výrobku pomocí zabudovaného čidla
��• Zastavení linky při chybě
��• Volitelná externí světelná signalizace
��• Gregoriánsky, Juliánský a Hijri kalendář
����• Pracovní teplota: 5 ° až 45 ° C (41 ° až 113 ° F)
• Hmotnost: cca 4,5 kg (9,92 lbs) bez inkoustové náplně
��• Vlhkost: od 10 do 90 % bez kondenzace
��• Krytí: IP54
��•  Elektrické napájení: 100/240 V AD, 50/60 Hz. Externí AC/DC 

napájecí zdroj. 24 V (DC): 1,5 A
��•  Zahrnuje: tiskárnu, držáky, napájecí zdroj, kabel, DVD-Rom 

s instrukčním a uživatelským manuálem
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4500 - Specifikace

Ovládání
• Jedno tlačítko pro vypnutí a zapnutí tisku
•  Operatorský interface: intuitivní ovládání na velké WYSIWYG 5,7" 

(144,8 mm) dotykové obrazovce
•  Menu tiskárny v 32 jazycích: arabský, brazilský, bulharský, čínský 

(zjednodušený), chorvatský, český, dánský, holandský, anglický, 
finský, řecký, hebrejský, maďarský, indonéský, italský, japonský, 
korejský, norský, perský, francouzský, německý, polský, portugalský, 
rumunský, ruský, slovinský, španělský, švédský, taiwanský, thajský, 
turecký, vietnamský

• 3 uživatelské úrovně (obsluha, pokročilá obsluha, správce)
• Zahrnuje plnou editaci zpráv
•  Instrukce mohou být vloženy v jednom jazyce, zatím co zprávy mohou 

být tištěny v jiném jazyce a/nebo souboru znaků
• Import/export zpráv a nastavení tiskárny přes USB
• Tlačítko funkce čištění na řídící jednotce pro pohodlné čištění
• Dodáváno jako kompletní funkční systém “out-of-the-box”
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ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. Servisní střediska:
Nad Přehradou 2296 - Brno
738 02 Frýdek-Místek - Frýdek-Místek
http: www.ondrasek.cz - Hradec Kralové
email: ondrasek@ondrasek.cz - Jindřichův Hradec

obchod@ondrasek.cz - Teplice
tel:  +420 558 639 611 - Plzeň
fax: +420 558 621 992 - Praha


