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Jis yra lengvas, patogus ir belaidis.
Spausdintuvas yra visiškai
nešiojamas ir universalus - galite
spausdinti pasirinktinius
pranešimus beveik visomis
kalbomis ant įvairių tipų paviršių.

Jis spausdins tekstą, grafiką, 1D ir
2D brūkšninius kodus.

Spausdinimas į priekį ir atgal ant
beveik bet kokio paviršiaus.

Didelės talpos įkraunama ličio jonų
baterija užtikrina ilgą veikimo laiką.

Sukurkite ir redaguokite
užprogramuotus
pranešimus.

Handjet EBS-260

Modernus nešiojamasis
rašalinis spausdintuvas,
kuris perkelia produkto
žymėjimą ir kodavimą į
kitą lygį.



Ypač lengvas dizainas, leidžiantis
spausdinti ilgą laiką su minimaliomis
pastangomis.

Aukštos kokybės dažų
pasirinkimas įvairiems
paviršiams.

Handjet EBS-260 | Aprašymas

Taupykite laiką ir pastangas:
  pasiimkite „Handjet EBS-260“ prie gaminio.
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Aiškus, ryškus spausdinimas
ant medžio ir medienos,
įskaitant padėklus ir rąstus.

Galima lengvai pažymėti
betoninius blokus, plyteles,

statines, betoninius kanalus ir kt.

Spausdina ant stiklo

Spausdina ant nelygaus,
akyto paviršiaus.

Spausdinkite ant didelių
objektų, kurių negalima

perkelti.

Leidžia spausdinti ant sunkiai
pasiekiamų pramoninių

įrenginių dalių ir elementų.

Galima naudoti statybinėms
medžiagoms žymėti.

Spausdinimo galimybės



Spausdina ant polistireno.

Tinka spausdinti ant gumos,
elastomerų ir kitų plastikų; įvairių
dydžių dėžių, cisternų, statinių ir
konteinerių.

Ryškiai spausdina ant purių
audinių ir kilimų.

Užtikrina geros kokybės
spausdinimą tiek ant lygaus, tiek

raukšlėto paviršiaus, plėvelės,
tiek ant burbulinės plėvelės.

Užtikrina kokybišką spausdinimą
ant vamzdžių ir (arba) jų izoliacijos.

Ant kokio paviršiaus
spausdinti reikia

Jums?
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Integruotas jutiklinio ekrano
valdiklis leidžia kurti ir leisti
pranešimus neprisijungus, o
tai yra patogu tiems, kurie
atlieka lauko darbus.

Galima saugoti 50 000 ar
daugiau projektų, žinučių.

Spausdintuvas sveria tiek
pat kiek 8 obuoliai.

... šiuo metu yra
geriausias,
patogiausias ir
taupiausias rinkoje.

Nepriklausomumas

Didelė atmintis Labai lengvas

Kodėl rinktis šį
spausdintuvą?
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Spausdina tiesiomis arba
pusapvalėmis linijomis;
Papildomi adapteriai
užtikrina, kad pranešimai
būtų spausdinami visiškai
tiesiomis linijomis.

Spausdintuvas gali
dirbti dvi dienas.

Negaiškite laiko ir pinigų produktų
gabenimui į spausdinimo vietą.
Paimkite spausdintuvą prie
gaminio.

Galite lengvai spausdinti ant
sunkiai pasiekiamų paviršių.
„Valvejet“ technologija leidžia
lengvai spausdinti bet kokiu
kampu.

Vienas spausdinimas
vidutiniškai trunka apie 5
sekundes.

Tikslumas

Praktiškas

Našumas

Spausdinimas skirtingomis
pozicijomis

Greitis
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Nuolat spaudžiant garantuojama
geriausia spausdinimo kokybė.

Talpina rašalą iki 200 000
simbolių. Kasetės keitimas
trunka tik kelias sekundes.
Dėl unikalios dizaino rašalo
atliekos sumažėja iki 1%.

Maitinimo laido nereikia iki 16 valandų.

Galite lengvai spausdinti ant sunkiai
pasiekiamų paviršių. Spausdinimas
bet kokiu kampu dar niekada
nebuvo toks lengvas.

Leidžia akimirksniu kurti ir
redaguoti pranešimus ir
stebėti spausdinimo būseną.

Kasetė

Li-Ion Baterija

Mikroprocesoriaus valdomas kompresorius

Spausdinimas bet
kokioje padėtyje

Liečiamas ekranasTechnologija 



Daugybė bendravimo galimybių - „WiFi“, „Bluetooth“,
USB. Greitas ir paprastas būdas importuoti ir perkelti
duomenis iš išorinių įrenginių, tokių kaip kompiuteris
ar kodų skaitytuvai.

Tiksliai matykite kur žymėsite.

Nesvarbu, ar judėsite greitai,
ar lėtai, „Handjet“ prisitaikys
prie jūsų rankos greičio.

Speciali purkštukų plokštės
konstrukcija neleidžia
rašalui išsitepti; ypač ant
nelygaus, minkšto ir
lankstaus paviršiaus.

Spausdina iki 5 eilučių vienu
judesiu, grafika, brūkšniniai
kodai, atvirkštiniai tekstai,
kintami duomenys ir daug
daugiau.

Komunikacija

Protingas jutiklis

Įmontuotas lazeris

Deflektorius

Sudėtingos galimybės



Spausdintuvą galima įsigyti patogioje nešiojimo dėžutėje, kurią galima
naudoti ir laikymui, ir transportavimui.

Į visą komplektą įeina maitinimo adapteris (24V/1,25A), baterijoms
įkrauti, maitinimo adapterio kabelis, du standartiniai ritinėliai, du dideli
ritinėliai, programinės įrangos kompaktinis diskas ir purškimo
buteliukas rašalo valymui.

Papildoma įranga, tokia kaip atraminiai stabilizatoriai įvairioms reikmėms, pvz., Tobulos
tiesios linijos spausdinimas, spausdinant ant cilindrinių paviršių ar apvalių objektų.

Palaiko apskritą spausdinimą

Ašinis spausdinimas ant cilindrinių paviršių Radialinis spausdinimas ant cilindrinių paviršių

Spausdinimas ant plokščių paviršių su
stabilizatoriumi, skirtas spausdinti tiesia linija.

Pagalbiniai stabilizatoriai

Priedai



Etanolio pagrino -
universalus rašalas

Storage temp. range

Number of nozzles

Nozzle diameter

Print height

Min. height of object to be printed 

Text separation

Printer memory

Number of text lines in one stroke 

Print lines

Special characters

Battery Power

Operating time with full battery 

Recharging

Cartridge volume

Operating pressure

Operating temp. range

Acetono pagrindo -
greitai džiūstantis

(MEK) -
super greitai džiūstantis

32

150 μm 

from 11 mm (0.43”) to 57 mm (2.24”) 

> 39 mm (1.54”)

selectable in successive lines

8 GB, equals 50,000 messages or more

up to 5 lines (for 5×5 dot text matrix)

using multiple lines in one design: up to 10 printouts in one message
(e.g. various contents in different places on an object).
Graphic symbols, warning or transport marks, etc. 
– free raster graphics up to 32 dots in height.
Battery – 6 Li–Ion battery pack
Capacity: 4400 mAh
up to 16 hours (Calculated for 60 printouts of 1 m in length, 
550 dots/meter per hour, at about 20°C.)
charging time – approx. 300 minutes (< 5 h)

200 ml

0.015 MPa up to 0.045 MPa (0.15 bar up to 0.45 bar)

from +5°C to +40°C (from 41°F to 104°F)

from + 1°C to +45°C (33.8°F to 113°F) for printer with water-based ink
from -10°C to +45°C (14°F to 113°F) for printer with MEK- or ethanol-based 
inks

up to 95% without steam condensation

Vandens pagrindo -
aplinkai draugiškas

nelygiems ir akytiems
paviršiams

Mūsų dažai gaminami remiantis jų skirtingų pagrindo funkcijomis:

Humidity

Rašalai

Techninis aprašymas.


