Více pro tisk
nepotřebujete ...
Využijte výhod nezávislosti:
S razítkem speed-i-Jet můžete tisknout
jakýkoliv text, datum, čas nebo číslovat a to
kdekoli a kdykoli.
Razítkování nebylo ještě nikdy tak snadné!
Bezkontaktní tisk i pro zvlněné nebo jinak
nerovné povrchy.

speed-i-Jet 798
Malý, lehký, přenosný – a mnohostranně využitelný !

Vlastnosti
malé rozměry, nízká hmotnost a provoz na baterie umožňují mít
razítko neustále při sobě a tisknout kdykoli potřebujete
tiskne na jakýkoliv povrch – je lhostejné, zda je hladký či hrubý,
měkký, křehký, kulatý nebo jinak nerovný.
otisk lze sestavit z jakékoliv kombinace textu, datumu, času a
číslování do celkové délky 40 znaků
definice otisku se provádí na počítači pomocí přiloženého
softwaru speed-i-Jet 798 PCset
bezkontaktní tisk inkoustovou hlavou
velká variabilita velikosti otisku - dána rychlostí pohybu ruky
při tisku
Příklady použití
označování data výroby a spotřeby, číslování zásilek, značení cen
a popisu zboží v obchodech, vyznačení času zpracování a čísel
vzorků v laboratořích, označení při kontrole vstupu v klubech a na
koncertech
Software speed-i-Jet 798 PCset
automatická instalace z CD
jednoduché ovládání pomocí myši
prostor pro předdefinování mnoha tvarů otisků
možnost přizpůsobit chování razítka vlastním požadavkům
(rychlost tisku, tisk zleva / zprava, formát datumu, číslování... )
automatická aktualizace datumu a času při přenosu dat
do razítka

Technická data
Napájení:

2ks NiMH akumulátory AA (LR6, Mignon) 1,2 V

Výdrž baterií:

až 60 dní nebo 10 000 otisků

Tisk:

inkoustová hlava (typ HP 51604A, Canon CJ3A)

Výdrž cartridge:

cca 15 000 otisků (podle délky otisku)

Otisk:

1 řádek (max. 40 znaků), výška písma 3,2 mm,
znaková sada Latin1 a Latin2 (tzn. i ČEŠTINA !)

Tel/ Fax: +420 233 331 353

Nastavení otisku:

softwarově z PC přes USB kabel

bt.praha@volny.cz

Podporované OS:

Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7

www.btpraha.cz

Barevné provedení: šedostříbrné
Rozměry (d x š x v): 32 x 43 x 173 mm
Hmotnost:

cca 125 g

Získané atesty:

CE

V ČR zastupuje:

BT Praha spol. s r.o.
Štúrova 55
142 00 Praha 4

Telefon: +420 233 332 542

