
  
 

 

 

 

 
 
 

Aukštos raiškos rašaliniai spausdintuvai – 

TJ500/1000 
Nebrangus rašalinis spausdintuvas naudojamas pramonėje. TJ500 ir TJ1000 

spausdinimo sistemas galima greitai įdiegti ir dar lengviau valdyti. Abi sistemos 

reikalauja mažų investicinių sąnaudų. 
 

 

Paprasta   Protinga     Patikima 



Greita ir lengva sistema  - TJ500 ir TJ1000 
 
 
 
 
 
 

 
Aukštos kokybės rašaliniai TJ500 

ir TJ1000 spausdintuvai siūlo 

lankstų ir lengvą spausdinimo 

būdą. Naudodami HP kasečių 

technologiją galite spausdinti ant 

visų paviršių – kartono, plastiko, 

metalo, folijos ar medžio. 

Spausdinimo parinktims nėra jokių 

apribojimų. Spausdinimo aukštis 

svyruoja nuo 12,5 mm (1 colio) 

TJ500 iki 25 mm TJ1000. 

Pakopinis naudojimas leidžia 

sujungti kelis šiluminius rašalinius 

spausdintuvus ir sukurti didesnes 

gaminių etiketes. 

 

Rašalai 

Siūlome platų rašalo asortimentą 

visiems paviršiams ir pritaikymui. 

Galimos spalvos yra geltona, 

oranžinė, raudona, žalia, mėlyna ir 

juoda. 

 
Spausdintuvo pranašumai 

✓ Nedidelė pradinė investicija 

✓ Greitas, nesudėtingas montavimas 

✓ Greitai džiūstantis rašalas 

✓ Aukščiausia spausdinimo ir 

brūkšninio kodo kokybė 

✓ Greitas, švarus rašalo keitimas  

✓ Nereikalauja daug priežiūros 

 
 

 

“We were looking for a cost-ef- 
fective and flexible marking 
solution for our production line. 
The TJ500 has proven to be an 
excellent choice.” 

 
Björn Ickes, Head of Applica- 
tion Engineering/R&D at RCP 
Ranstadt 

Björn Ickes 



 
 
 
 
 

GREITAS IR LENGVAS KASETĖS 

PAKEITIMAS 

Kasetės pakeičiamos per kelias sekundes. 

Spausdinimo galvutė visada keičiama tuo pačiu 

metu kaip ir kasetė. Taip užtikrinamas 

nereikalaujantis priežiūros spausdinimo sistemos 

veikimas.

TVIRTAS NERŪDIJANČIO PLIENO 

KORPUSAS 

Nerūdijančio plieno korpusas apsaugo rašalo 

kasetes ir elektroniką nuo smūgių ir aplinkos.

VISADA SPAUSDINA OPTIMALIAI 

Spyruoklinis laikiklis ir kreipiamieji voleliai 
(pasirinktinai) užtikrina optimalų spausdinimo 
atstumą. Tai užtikrina tobulus spausdinimo 
rezultatus.



TECHNINIS APRAŠYMAS  

 
 

THERMAL INKJET: VARIANTS 
 

TJ500 TJ1000 

Print height up to 12.7 mm up to 25.4 mm 

Technology HP cartridge HP cartridge 
 

Print speed up to 90 m/min up to 90 m/min 

Print resolution (horizontal) up to 300 dpi up to 300 dpi 

Print resolution (vertical) 600 dpi 600 dpi 

Max. printhead clearance to product 6 mm 6 mm 

Clearance space bottom edge – nozzles 22 mm 22 mm 

Dimensions (H x W x D) 93 x 34 x 158 mm 105 x 62 x 158 mm 

Number of cartridges 1 up to 2 

IP protection class IP54 IP54 

Print direction (standard) Horizontal/vertical Horizontal/vertical 

Environmental conditions (operation) 10 – 40 °C/10 – 80% RH 10 – 40 °C/10 – 80% RH 

Ink Color Application/material 

Black Mamba Black All surfaces, good storage capability 

Black Knight Black Non-porous surfaces 

Semi-porous surfaces, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All inks are supplied in 45SI cartridges of 42 ml each. 

 
 
 
 
 

  

Black Solitaire Black good storage capability 

Black Velvet Black Porous surfaces 

Red Tiger Red Non-porous surfaces 

Red Robin Red Porous surfaces 

Blue Monk Blue Porous surfaces 

Green Cobra Green Porous surfaces 

Orange Topaz Orange Porous surfaces 

Yellow Orchid Yellow Porous surfaces 

 


