®

VIAjet T-Series
™

HIGH-RESOLUTION PIEZO INKJET PRINTERS POWERED BY MPERIA®

Kvalité, hastighet och skalbarhet

matthewsmarking.se

HÖGUPPLÖST MEDDELANDEN MED TEXT OCH
BILD TILL MARKNADENS LÄGSTA PRIS
MPERIA® VIAjet T-serien Piezo bläckstråleskrivare skriver högupplösta
utskrifter; ser till att dina paket ser fantastiska ut och att ditt varumärke alltid
blir förknippat med kvalité. Vår unika funktion att kunna återcirkulera bläck
innebär mindre bläckförbrukning och billigare utskrifter.

Högupplösta meddelanden
+

Dina utskrifter skrivs ut i högupplöst
kvalitet, med möjlighet till unika
PANTONE matchade tryckfärger

+

Skriv enkelt ut stora meddelanden med
våra skrivhuvud som enkelt kan sättas
ihop horisontellt för att möta ditt krav på
texthöjd

+

Placera skrivaren efter bästa behov;
vertikalt, horisontellt eller uppifrån och
ned

Minska driftstopp
+

On-linemärkning direkt på banan gör att
produktionslinan inte behövs stannas för
etikettering

+

Återvinning av bläck möjliggör upp till
35 % minskad bläckförbrukning

+

Våra robust konstruerade skrivhuvuden
är reparerbara om olyckan är framme
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Äkta skalbarhet
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+

Väx enkelt med dina utmaningar. Från att
ha en skrivare på linjen till att ha flera, eller
utöka med nya linjer. Allt styrt av en och
samma kontrollenhet

+

Integrera verifiering av dina utskrifter utan
dyra mellanprogram

+

Förhindra integrationsproblem genom ett
enda användargränssnitt som styr din Tserie och annan teknik från tredje part
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Vi presenterar MPERIA ,
en universell styrenhet
®

+

Ta bort mänskliga fel; meddelande- och kodgenerering
hanteras enkelt via ett användargränssnitt

+

Växer med ditt företag; oavsett om du lägger till fler
produktionslinjer eller flera anläggningar
+ Minska komplexiteten genom att ta bort onödiga
mellanprogram och tredjepartsleverantörer
+ Uppnå produktivitet på nästa nivå; anslut enkelt till dina
affärssystem

T-Serie Skrivare
T50E
+

Utskriftshöjd: 51 mm
+ Skrivhastighet: Skriv högkvalitativa
streckkoder i över 84 m/min
+ Utskriftsriktning: vågrätt (sida)
+ Högupplösta streckkoder med ett
skrivavstånd upp till 6,4 mm
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UTSKRIFTSHASTIGHET upp till 84 m/min
SÄTTA SAMMAN FLERA SKRIVHUVUDEN möjliggör skrivhöjder upp till 2 meter
PRESTANDA OCH HÖG UPPLÖSNING ger dig oöverträffad kvalité på din produkt
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T100E
+

Utskriftshöjd: 102 mm
+ Skrivhastighet: Skriv högkvalitativa
streckkoder i över 84 m/min
+ Utskriftsriktning: vågrätt (sida)
+ Högupplösta streckkoder med ett
skrivavstånd upp till 6,4 mm

T100SE
+

Utskriftshöjd: 102 mm
+ Skrivhastighet: Skriv högkvalitativa
streckkoder i över 84 m/min
+ Utskriftsriktning: vertikal (nedåt)
+ Högupplösta streckkoder med ett
skrivavstånd upp till 6,4 mm
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Våra Bläck
Våra Piezo-bläck är utvecklade för
högupplöst utskrift av streckkoder,
grafik, symboler och text. Detta medför
att bläcket är idealt för märkning av
kartong på porösa ytor. Bläckets höga
UV-beständighet och svärta gör
utskrifterna optimala för automatisk
avläsning.

EasyCode™

AccuScan™

Matthews EasyCode, ett färgämnesbaserat
bläck, är optimal för både porösa och
halvporösa substrat. EasyCode finns i ett
brett utbud av färger och har en
imponerande hållbarhet på 18 månader.

Med en förstärkande effekt vid utskrifter av
streckkod är Accuscan det perfekta bläcket
för dig med höga krav på streckkoder.
Matthews AccuScan är ett pigmentbaserat
bläck som finns i svart, blått och rött. Med sin
stora motståndskraft mot fukt och har
AccuScan en hållbarhetstid på 18 månader.

Tekniska data
+

TrueType-teckensnitt med vår unika
möjlighet att reducera bläck på text
och objekt nivå
+ Vår inbyggda bläckkalkylator ger dig
en enkel överblick vad dina utskrifter
kostar
+
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Statiska och dynamiska textfält
+ Redigeringsbara variabelfält
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+

Bygg dina egna datum och tidskoder
+ Bygg din unika batchräknare
+ Streckkoder (GS1-128, GS1 DataBar,
EAN-8/13, UPC-A, ITF/ITF-14, Kod 39/128)
+ 2D-koder (GS1-Data matris, Data matris, QR
och Micro QR-kod)

®

Matthews Marking Systems är en global leverantör av märknings- och
kodningslösningar för produktidentifiering, kodning och spårbarhet. Våra kunder litar
på att vi hjälper dem att uppnå ökad produktivitet. Med över 160 års erfarenhet av
märkning och kodning har vi skapat ett globalt rykte som en ledande innovatör som
hjälper kunderna att lyckas inom industri- och förpackningsindustrin.
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