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Ruční Ink-Jet : Hand Jet EBS 250
Ruční Ink-Jetová pistole Hand Jet EBS 250 byla vyvinuta s hlavním
požadavkem nabídnout uživateli komfortní nastavení, jednoduchost, spolehlivost
a variabilitu. Jedná se o spolehlivé, robustní zařízení s ručním posuvem, který je
snímám pomocí vestavěného enkodéru pro synchronizaci pohybu a tisku na
různé materiály. Ovládací software pro PC se lokalizován do českého jazyka.

Základní technické parametry:
o
o
o
o
o
o
o

jednoduché a mobilní zařízení pro tisk na porézní i
neporézní materiály
váha je 980 ± 10 g s baterií a inkoustem
akumulátor s výdrží až 50 hodinu
popis v jednom řádku o výšce 9 – 27 mm
čas nabíjení je méně než 150 minut
počet nabíjecích cyklů je 500 ( na 70% z původní
kapacity)
pracovní teplota je od +5 ° C do +40 ° C

Popis výrobku:
o

o
o
o
o
o
o
o

o

Ink-Jetový tisk je čitelný na různých typech povrchů, včetně hladkých,
porézních i nerovných površích s nepravidelnými tvary, jako jsou trubky,
sudy, pytle, krabice, stavební materiály
bezkontaktní Ink-Jetové značení využívá hnací válec, vyžadující kontakt za
účelem synchronizace tisku a pohybu pistole
automatická aktualizace data / času , životností /období skladování, čísla
objektů se realizuje přes vzestupné nebo sestupně vnitřní čítače
možnost editace a tisk textů a grafických symbolů s využitím software pro OS
MS Windows ®, standardní True Type písmo
max. počet znaků je 1300 (spolu s řídicími znaky, pokud jsou použity
vestavěné písma tiskárny)
dostupnost národních znaků s diakritikou s grafickými znaky (interní sada
výrobcem definovaných znaků )
podpora tisku různých textů na po sobě jdoucích řádcích, nebo na různých
stranách objektu
pracuje s jakýmkoliv počítačem a tiskárnou, podporující OS MS Windows ®
98SE / ME / NT / 2000 / XP ®, využívá bezdrátové tiskárny , počítačovou
komunikaci prostřednictvím rádiového modulu RFI připojeného k PC přes
rozhraní USB nebo RS232 do vzdálenosti 50 m
kapacita zásobníku je 110 ml, která stačí na vytištění cca 100 000 znaků
s maticí 7x5 pix nebo asi 17 000 znaků matice 16x10 pix

Video o produktu: http://www.youtube.com/watch?v=QzOKtYSe5-E
Záruka 12 měsíců.
Vyrábí:
EBS Ink-Jet Systeme GmbH
Alte Ziegelei 19-25, D-51588
Nümbrecht-Elsenroth,
GERMANY
http://www.ebs-inkjet.de
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