
 HANDJET EBS-250 EDITION
NEŠIOJAMAS RAŠALINIS SPAUSDINTUVAS

 Inovacijos nuo 1977EBS |



„Handjet EBS-250 Edition“-revoliucinis, techniškai
novatoriškas rankinis prietaisas, skirtas nešiojamam
žymėjimui ir kodavimui.

Skaidrus žymėjimas ir kodavimas

Handjet EBS-250 Edition | Description

Nešiojamas
spausdintuvas

 | EBS



Cementas, metalas, stiklas, tekstilė, plastikas, kartonas, medis – visi paviršiai įrenginiui nebaisūs ir
nekyla sunkumų ant jų žymėti bei koduoti.

„Handjet EBS-250 Edition“ paprasta valdyti: pranešimai importuojami belaidžiu būdu ir spausdinami
vienu mygtuko paspaudimu. Ratų kreiptuvai prisitaiko prie operatoriaus rankos greičio, todėl
atspausdinta informacija yra aiški, kokybiška ir lengvai skaitoma.

Paprasta ir universalu.

Patikimas spausdinimas.
Ant visų paviršių.

METAI PATIRTIES
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Spausdinta ant gumos baltu pigmentuotu rašalu
(etanolis); su 4 ratų stabilizatoriu.

Kilimas spausdinta universaliu juodu rašalu
(etanolis); 4 ratų stabilizatorius.

Oda (imitacija), spausdinta mėlynu pigmentuotu rašalu (MEK).

 Spausdinta ant pjautos medienos juodu universaliu rašalu
(etanolis); ratai su dideliu tarpu. 

Maisto produktai, spausdinta rudos spalvos maisto rašalu
(vanduo/etanolis); dideli tarpiniai ratai.

 Aliuminis, spausdinta greitai džiūstančiu rašalu (acetonu);
dideli tarpiniai ratai.

Daug paviršių - daug sprendimų.



Geriausi rezultatai.

Betonas, spausdinta specialiu rašalu, kad būtų stipresnis
Atsparumas UV spinduliams; dideli tarpiniai ratai.

Maišai (PE), spausdinta juodu greitai džiūstančiu rašalu
(acetonu); dideli tarpiniai ratai.

 Kartonas, spausdinta su juodu universaliu rašalu (etanoliu).

Keramika, spausdinta juodu universaliu rašalu (etanoliu);
metaliniai tarpiniai ratai geresniam sukibimui.

Plienas, spausdinta juodu universaliu rašalu (etanoliu);
metaliniai tarpiniai ratai geresniam sukibimui.

Įtempiama plėvelė, spausdinta juodu universaliu rašalu
(etanoliu); dideli tarpiniai ratai.

Spauda išlieka aiški ir ryški.



Novatoriška EBS inžinerija ir vaizduotė paverčia „Handjet“ tikru darbiniu arkliu. Spausdinimo aukštis nuo
7 mm/0,28 colio (5x5 matrica) iki 27 mm/1,06 colio (16x10 matrica) suteikia jums didžiausią lankstumą
iš visų kada nors pagamintų nešiojamųjų spausdintuvų.

„Windows ™“ pagrįsta patogi programinė įranga apima tekstą, paprastą grafiką, specialius simbolius, laiką,
datą ir skaitiklius. Pranešimai greitai perkeliami į spausdintuvą per „Bluetooth®“. Viename pranešime
galima užprogramuoti, redaguoti ir spausdinti iki 1300 simbolių, įrenginys gali pranešime gali spausdinti 2
eilutes vienu metu. Standartiniame „EBS-250 Edition“ saugoma iki 10 pranešimų, su galimybe į papildomą
atmintį, kurioje saugoma iki 30 pranešimų.

Programinė įranga: Paprasta suprasti.

Duomenų bazė. Skenuok ir spausdink funkcija.

Galimybių suteikimas.

ODBC



Pagrindai, paviršiai yra didelis iššūkis bet kuriam spausdintuvui, tačiau mums tai neproblema.
Apvalūs, išlenkti ar šiurkštūs paviršiai lengvai įveikiami naudojant išmaniuosius, papildomus
stabilizatorius ir kreipiančiuosius ratus.

Universalus:
Standartiniai ratai įeina į
standartinį komplektą.
Pasirinkimai: ratai su dideliais
tarpais, metaliniai ratai. 

2-ratų  žirklinis stabilizatorius:
Ypač tinka cilindriniams
objektams vertikalioje padėtyje.
Skersmuo reguliuojamas.

Be
stabilizatoriaus

 2-ratų stabilizatorius: 
Optimizuoja spausdinimo
rezultatus ant tiesaus
paviršiaus, gražiam ir tiesiam
spausdinimui eilutėmis. 

2- ratų rėmo stabilizatorius:
Palengvina spausdinimą ant
vamzdžių horizontalioje padėtyje.
Galima rinktis iš trijų atstumų.

 4-ratų stabilizatorius:
Puikiai tinka tiesiem, šiek tiek
minkštiems arba ypač slidžiam
paviršiui.

4-ratų tarpiklis: 
Leidžia ypač tiksliai spausdinti
linijas per 5 pasirinktus lygius nuo
krašto.

Praktiškas.
Grubus ar nelygus paviršius?
Jokių problemų!



Integruotas
deflektorius,
sumažina
dėmių kiekį
(patentuotas)

16 purkštukų rubino
akmens purkštukų
plokštelė, skirta
efektyviam rašalo
naudojimui*1

Stiklo pluoštu
sutvirtintas
korpusas

Pramoninė
„Bluetooth“
sąsaja

Nekontaktinis
kodavimo įrenginys

Mini kompresorius

Ergonomiškas dizainas ir svoris
(tik 980 gramų)

Turbo akumuliatoriaus
įkrovimo valdiklis

Lengvas kaip plunksna, spausdintuvas sveria mažiau nei kilogramą, įskaitant pilną rašalo kasetę ir bateriją.
EBS nuolat integruoja sudėtingas aukščiausias technologijas, mažindama dydį, bet didindama galimybes.

Išimama rašalo kasetė
(110 ml ≈ 110 000
simbolių su 7x5 matrica)

Aukštos kokybės ličio jonų
baterija, veikianti iki 50 valandų

Iki 4 kartų efektyvesnis rašalo naudojimas per optimizuotą purkštukų geometriją.

Svoris 980G su
rašalo talpa.

Aukštos kvalifikacijos
techninė įranga.

Labai lengvas.

1 

Patentuotas pramoninis spausdintuvas, kompaktiškas ir lengvas

Procesorius, atmintis, realaus laiko laikrodis
2 skaitmenų LED ekranas (teksto numeris)

Itin kompaktiškas DISC filtras
naudojimui iki 200 kasečių



Naudojant „EBS-250 Edition“ daug laiko reikalaujantis spausdinimas yra praeitis. Nebesusidursite
su neskaitomais, varvančiais ar dėmėtais atspaudais.

„Handjet EBS-250 Edition“ pakeis visus jūsų naudojamus spausdinimo metodus.

Patogus naudojimas. Duomenys į spausdintuvą perkeliami per belaidį „Bluetooth®“. 2 skaitmenų ekrane
rodomas naudojamas tekstas. Funkcinis klavišas leidžia greitai pakeisti turimus tekstus. Naujoviškas
akumuliatoriaus valdymas leidžia nuolat spausdinti iki 50 valandų vienu įkrovimu.

Spausdinama greitai, švariai ir įskaitomai - net virš galvos, visa tai spaudžiant gaiduką. Išmanusis ratų
kreiptuvas automatiškai prisitaiko prie jūsų greičio. Spausdinimas be klaidų - nesunki užduotis.

Spausdina ant beveik visų paviršių
Būtent tai, ką norite spausdinti - be netvarkos, lašelių ar „priedų“
Greitas, efektyvus ir švarus
Lengvas ir be laidų
Intuityvus ir patogus vartotojui
Bazinė stotis nereikalinga
Taupus
Tinklas iki 20 spausdintuvų

Suprojektavo ir pagamino EBS.

Čia jūs turite privalumų:

Ritininis koderis? Antspaudai?
Trafaretai? Pamiršk apie tai!

Aukščiausia kokybė.

Ritininis koderis Markeriai Trafaretai



Transporto dėklas

Spausdintuvas HANDJET EBS 250Edition

Purškimo butelis (tuščias)

Maitinimas 24V/1A

CD-ROM su vartotojo programinė įranga ir

vadovu

Pramoninė „Bluetooth®“ USB atmintinė

Atminties prailginimas 30 teksto blokų

Speciali programinė įranga duomenų bazei
perkelti į spausdintuvą

„Scan-to-Print“ programinė įranga, paprašius,
taip pat komplekte su 2D brūkšninių kodų
skaitytuvu

Įvairūs stabilizatoriai

Skirtingi paviršiai, skirtingos veikimo sritys,
skirtingi dažai: spausdinant ant betono reikia
pvz. kito rašalo, palyginti su maisto gaminimo
sritimi. Tamsiam fonui reikia šviesaus pigmento
rašalo, ypač lygiam paviršiui reikia ypač greitai
džiūstančio, lipnaus ir kt.

... dėl daugiau rašalų, teirautis

ETHANOL Mėlynas
Universalus rašalas beveik visiems paviršiams,
geras kontrastas šviesiame fone/pagrinde

ACETONE Juodas
Universalus rašalas beveik visiems paviršiams,
greitai džiūstantis, geras kontrastas šviesiame
fone/pagrinde

ETHANOL Rudas
Maisto pramonėje naudojamas rašalas spausdinimui
tiesiai and maisto paviršiaus arba ant produkto
pakuotės
 

ETHANOL Juodas
Universalus rašalas beveik visiems paviršiams,
atsparus karščiui iki 250° iki 40 sec. 

 
WATER Raudonas 
porėtiems/akytiems paviršiams, nedidelė migracija
(pvz., medienos žymėjimui)

 
ETHANOL Raudonas 
Maisto klasės rašalas spausdinimui ant maisto ar jo
pakuotės, geras kontrastas

 
MEK Geltonas, pigmentuotas
Universalus rašalas beveik visiems paviršiams,
greitai džiūstantis, geras kontrastas ant tamsaus
paviršiaus/fono. 

ACETONE Baltas, pigmentuotas
Universalus rašalas lygiems, glotniems paviršiams,
greitai džiūstantis, geras kontrastas ant tamsaus
paviršiaus/fono.

 
MEK Mėlynas, pigmentuotas
Universalus rašalas beveik visiems paviršiams,
gretai džiūstantis, geras kontrastas and tamsaus
paviršiaus/fono.

Galimi priedai

Standartinė pakuotė.

Kiekvienam tikslui
tinkamas rašalas.

Vanduo · Etanolis · Acetonas · MEK

Rašalas
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Ink

Humidity

Speed encoder

Special register

Working position 
of the printer

Printer programming

Cartridge volume 

Operating pressure

Operating temp. range

Storage temp. range

Graphics (Logo, graphical 
special character)

Number of nozzles 

Nozzle diameter

Print image height

Height of object 
to be printed 
Text separation

Max. number of characters 
in printer memory
Memory blocks 
for projects
Special characters

Power supply

Operating time 
with full battery

Recharging

any

16

150 μm

7 mm (0.28”) - 27 mm (1.06”)

> 35 mm (1.38“) 

selectable in successive lines

13,000 (including control characters for implemented fonts)

date, time, expiry date, incremental and decremental counter, universal counter

- wireless connection (range up to 50m/165 feet)
- text- and parameter processing software, compatible with WindowsTM 7-10
- wireless networking of up to 20 printers, controlled from one single PC

print output regulated by encoder in the lower guide wheel

available in easily replaceable cartridges, ink based on ethanol, acetone, MEK
or water in different colors.
One ink, one Handjet. It is not recommended to change ink type.

10, optional 30 (the texts are loaded into the printer via PC)

national, diacritical characters, graphical info-, warning and transport characters

high performance 3 cell Li-Ion battery

up to 50 hours
with non stop printing at + 20°C (68°F), automatic low battery signal
intelligent charge control with external charger DC 24V/1A
charging time approx. 150 minutes or less
110 ml, capacity for > 110,000 characters (matrix 7x5) 
or 18,000 characters (matrix 16x10)
0.3 bar up to 0.4 bar with internal mini-compressor

from +0,5°C (33°F) to +40°C (104°F)

-from +1°C (34°F) to +45°C (113°F) for printer with water ink
-from -10°C (14°F) to +45°C (113°F) for printer with acetone or ethanol ink

max. 95% without condensation (printing is possible even in the rain, on a dry surface)

standardwise texts and graphic symbols can be archived with WindowsTM-Fonts 
(True Type emulation). Own pictograms and logos can be created with the graphics editor of 
the included software (16x80 pixel) or via .bmp file (16x200 Pixel, black and white).

Subject to change.

Facts

Features

Techninis aprašymas.


