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SNAP™ 700 to wielozadaniowe urz¹dzenie do wysokonak³adowego druku etykiet tekstylnych, samoprzylepnych 
i kartonowych. Standardowo wyposa¿ony w 5-calow¹ g³owicê krawêdziow¹ oraz zaawansowany nó¿ rotacyjny, 
SNAP™ 700 zapewnia najwy¿sz¹ precyzjê druku nawet do prêdkoœci 305 mm/s i oferuje mo¿liwoœæ zadruku 
niestandardowych szerokoœci etykiet (do 125 mm).

Drukarka gwarantuje przetwarzanie du¿ych iloœci danych w czasie rzeczywistym, w tym symboli, grafik, czcionek, 
kodów kreskowych oraz innych dowolnych treœci. SNAP™ 700 zosta³ zaprojektowany, aby spe³niæ oczekiwania 
najbardziej wymagaj¹cego u¿ytkownika.

Zastosowania:

·  wszywki zawieraj¹ce informacje zmienne, kody kreskowe, tekst, symbole, grafiki;
·  etykiety tekstylne i kartonowe o niestandardowej szerokoœci (do 125 mm);
·  materia³y samoprzylepne, na przyk³ad naklejki z cen¹ i etykiety znakuj¹ce;
·  etykiety s³u¿¹ce do wgrzewania (heat seal) w elementy obuwia lub odzie¿y;
·  monitorowanie produkcji i œledzenie wyrobu poprzez wydruk 
   numerów partii, numerów seryjnych lub innych oznaczeñ produkcyjnych;
·  dodruk zmiennych informacji na etykietach tekstylnych wstêpnie 
   zadrukowanych, tak¿e przy u¿yciu innych technologii poligraficznych.

Szerokie zastosowanie: 
SNAP™ 700 to uniwersalna drukarka do druku 
na pod³o¿ach przystosowanych do druku 
termotransferowego: nylon, poliester, satyna, etykiety 
samoprzylepne i kartonowe. Standardowo wyposa¿ona 
w 5 calow¹ g³owicê (najszersz¹ w swojej klasie) umo¿liwia 
zadruk pojedynczej etykiety w szerokoœci do 125 mm 
i d³ugoœci do 635 mm.

Mo¿liwoœæ drukowania jedno- lub dwustronnego
Drukarki SNAP™ 700 s¹ dostêpne w wersji jedno- lub dwug³owicowej. 
Dwug³owicowa wersja drukarki, zapewniaj¹c dwukrotnie wiêksze pole 
zadruku, pozwala zaoszczêdziæ czas i zmniejszyæ koszty produkcji etykiet.

£atwoœæ obs³ugi
Intuicyjne sterowanie, wirtualne menu, komunikaty g³osowe oraz szybka 
wymiana materia³ów eksploatacyjnych usprawniaj¹ pracê operatora.

Skrócony czas przestoju: 
Zastosowany mechanizm centralnego pozycjonowania redukuje liczbê przestojów zwi¹zanych z regulacj¹ podawania 
taœmy i folii barwi¹cej.

Karta sieciowa
Wbudowana karta sieciowa pozwala na zdalny dostêp do urz¹dzenia, np. zlecanie zadañ drukowania, diagnozowanie 
b³êdów, regulacja parametrów druku.

Fabrycznie zainstalowany nó¿ obrotowy i modu³ uk³adaj¹cy (down stacker): 
Drukarka standardowo wyposa¿ona jest w solidny i zaawansowany technicznie nó¿ rotacyjny pozwalaj¹cy na szybkie 
i ci¹g³e ciêcie materia³ów tekstylnych oraz etykiet kartonowych o wysokiej gramaturze. Modu³ uk³adaj¹cy (down stacker) 
jest dostosowany do uk³adania w stos etykiet o niestandardowych szerokoœciach (do 125 mm).

Najwy¿sze osi¹gi i najwiêksza elastycznoœæ

Innowacyjne i skuteczne
rozwi¹zania do druku. 



Modu³ RFID

SNAP™ 700 opcjonalnie mo¿e byæ wyposa¿ony w modu³ RFID, który zosta³ 
zaprojektowany do kodowania i weryfikacji etykiet (tekstylnych, samoprzylepnych 
i kartonowych) wyposa¿onych w antenê i chip RFID UHF. Drukowanie informacji 
na etykietach i kodowanie chipów RFID odbywa siê jednoczeœnie. 

Weryfikator kodów kreskowych

SNAP™ 700 mo¿e byæ opcjonalnie wyposa¿ony w weryfikator kodów kreskowych umo¿liwiaj¹cy skanowanie ka¿dorazowego 
wydruku kodu kreskowego pod k¹tem jego prawid³owoœci i parametrów. W przypadku nieprawid³owo wydrukowanego kodu 
kreskowego, weryfikator wstrzyma pracê drukarki sygnalizuj¹c b³¹d. 

Drukowanie czytelnych kodów kreskowych jest niezbêdne do skutecznego œledzenia wyrobu od chwili jego wyprodukowania 
do czasu sprzeda¿y. Weryfikator kodów kreskowych eliminuje koszty powsta³e z winy b³êdnie wydrukowanych kodów 
kreskowych.  
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Wyposażenie dodatkowe

Wyposa¿enie standardowe:
Drukarka, g³owice, zaawansowany 
nó¿ rotacyjny, modu³ uk³adaj¹cy 
(down-stacker)

Rodzaj druku:
Termotransferowy

Szerokoœæ etykiety:
12,7 – 125mm

D³ugoœæ etykiety:
25.4 – 625mm

Szerokoœæ druku:
127mm

G³owice drukuj¹ce:
Jedna (druk jednostronny)
Dwie (druk dwustronny)

Rozdzielczoœæ:
300dpi (12pt/mm)

Prêdkoœæ:
Do 305mm/s

Czujniki rejestruj¹ce:
Otwór/dziurka (standard), 
odblaskowy górny i dolny, 
kontrast górny, kontrast górny 
wielokolorowy

Materia³y:
· Tkaniny powlekane nylonowe i poliestrowe 
· Taœmy satynowe 
· Taœmy heat seal
· Folie termotransferowe
· Materia³y samoprzylepne typu PSL 
· Etykiety kartonowe w roli

Sterowniki:
PC Mate Platinum, Avery Dennison PCL, 
Windows

Interfejsy:
Szeregowy, Ethernet, USB (opcja)

Kody kreskowe:
UPCA, UPCE, Code 39, Code 128, 
Code 128EDI, Code 93, EAN8, EAN13, 
GS1, QR Code, Interleaved 2 of 5, 
Datamatrix

Czcionki:
Czcionki True Type (TTF)

Symbole typu Care:
ASTM i Ginetex

Zasilanie elektryczne:
90-132V lub 180-265V AC, 50-60Hz, 10A

Wymiary:
66 x 58 x 47 cm

Waga:
36,3kg (40,5kg z opakowaniem)

Mocowanie:
Na dowolnym, stabilnym, p³askim pod³o¿u

Wyposa¿enie dodatkowe:
Nó¿ ultradŸwiêkowy
Interfejs USB
Modu³ RFID
Weryfikator kodów kreskowych

Innowacyjne i skuteczne
rozwi¹zania do druku. 
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