
• Czytelne ikony zapewniaj¹ 
   intuicyjn¹ nawigacjê po menu 
   drukarki.
• Przezroczysta pokrywa drukarki 
   umo¿liwia podgl¹d podawania 
   etykiet i podawania folii 
   termotransferowej.
• Rozbudowane porty 
   komunikacyjne pozwalaj¹ 
   na elastyczn¹ integracjê ze 
   wspó³czeœnie istniej¹cymi 
   strukturami IT.

• Zwiêkszona wydajnoœæ (do 
   60 etykiet na minutê), dziêki 
   du¿ej szybkoœci drukowania
   do 400 mm/s
• Mo¿liwoœæ uzupe³niania 
   etykiet i wyjmowania 
   gotowych podczas pracy 
   maszyny
• Konstrukcja pozwalaj¹ca na 
   monta¿ rolki z foli¹ 
   termotransferow¹ 
do 600m d³ugoœci

 

Dla najlepszych rezultatów druku zalecamy folie barwi¹ce, 
które zosta³y zoptymalizowane pod k¹tem wspó³pracy z seri¹ 
drukarek XTP 804. Mo¿esz je zamówiæ u nas w wielu 
rozmiarach i typach.

• Dla 6 mm powierzchni 
   wolnej od druku

• Regulowany podajnik 
   mieszcz¹cy do 1000 etykiet*
• Wydruk danych zmiennych 
   takich jak kody kreskowe, 
   gra€ki i czcionki 
   w rozdzielczoœci 300 dpi
• Dostêpne z elektrycznym 
   lub pneumatycznym systemem 
   podawania etykiet
• Wery€kator kodów kreskowych 
   (opcja)
* w zale¿noœci od gruboœci, rozmiarów i u³o¿enia etykiet.

The information contained herein is believed to be reliable but NOVEXX Solutions makes no representations concerning the accuracy or  correctness 
of the data. The information, like any other should be con€rmed independently for the particular end user conditions to ensure the proposed  labeling 
meets the relevant requirements and regulations. © 2017 Novexx Solutions GmbH, All Rights Reserved. Third party trademarks and/or trade names 
may be used herein are the property of their respective owner(s).
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Wersja elektryczna
Wersja pneumatyczna

Urz¹dzenie XTP 804 zosta³o zaprojektowane specjalnie na potrzeby wydajnego druku 
etykiet lub opakowañ kartonowych, pobieranych automatycznie i uk³adanych w stos. 

Pneumatyczny system ssawek umo¿liwia szybkie i precyzyjne podawanie etykiety 
lub opakowania w ró¿nym kszta³cie, rozmiarze i gruboœci do g³owicy drukuj¹cej. 

Dziêki swojej funkcjonalnoœci jest doskona³ym narzêdziem do przemys³owego znakowania 
produktów dla ich identy€kacji w ³añcuchu dostaw, magazynie, czy na pó³ce sklepowej.

 

Idealne rozwi¹zanie do wygodnego, wydajnego 
i precyzyjnego zadruku pojedynczych etykiet, zawieszek 
lub opakowañ kartonowych.

Thermal direct/thermal transfer

Ethernet, Serial RS232, 2 × USB Host

Wydruk

Prêdkoœæ druku

Rodzaj druku

G³owica drukuj¹ca

Szerokoœæ druku

Funkcja oszczêdzania folii

Pojemnoœæ podajnika etykiet

Mechanizm transportowania / separowania etykiet

Materia³y

D³ugoœæ rolki folii termotransferowej

Parametry materia³ów

Panel operatorski

Interfejsy

Specy€kacja

Do 60 etykiet / min.

Do 400 mm/s.

300 dpi, krawêdziowa

Do 106.6 mm (g³owica 4”) / do 127.9 mm (g³owica 5”)

Standardowo od 6 mm powierzchni wolnej od druku

Do 1000 etykiet (w zale¿noœci od ich gruboœci) 

Dla druku œrednionak³adowego
Dla druku wysokonak³adowego
Boczny zawór powietrza do separacji etykiet
(wymagane pod³¹czenie do sprê¿onego powietrza)

1x monochromatyczny wyœwietlacz g³owicy drukuj¹cej (64 series)
1x kolorowy ekran dotykowy do ustawieñ urz¹dzenia i systemu podawania etykiet

Zalecane s¹ folie termo transferowe NOVEXX Solutions

Do 600 m

Szerokoœæ 35 – 150 mm
D³ugoœæ 40 – 265 mm
Gramatura                      100 – 240 g/m

Gruboœ æ                 0.10  0.25 mm–

Materia³y powinny byæ przeznaczone do druku termo-transferowego 
i nie przepuszczaæ powietrza (przynajmniej  wokó³ obszaru ssawki ). 
Poza obszarem ssawki etykiety mog¹ mieæ perforacje, dziury i zagiêcia.

CE, NRTL, EAC

Wymiary urz¹dzenia

Certy€katy

Ogólne rekomendacje

Zaleca siê przeprowadziæ testy na pojedynczych etykietach.

Wymiary                        840 x 490 x 360 mm ( Szer. x Wys. x  G³êb.)
Waga 45 kg
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