
Drukarka iJET 
Najszybsza w swojej klasie. 
Przyjazna dla użytkownika  
dzięki perfekcyjnie opracowanemu 
interfejsowi iLogic.

 „BEZPROBLEMOWA” 

Wymaga jedynie wymiany 
kartridża z atramentem, co jest 
jednocześnie wprowadzeniem 

do użytku nowej głowicy 
drukującej. Drukarka iJET nie 
wymaga wykonywania prac 

konserwacyjnych, przeglądów 
okresowych, ani wymiany 

filtrów.

 ŁATWA W OBSŁUDZE 

Panel sterowania jest w pełni 
zintegrowany z modułem drukującym. 

Wyposażony jest w wyświetlacz 
wysokiej rozdzielczości, na którym 

parametry i ustawienia prezentowane 
są w formie animowanych ikon. 

Zmiana parametrów i wybór tekstów 
do druku wprowadzane są za pomocą 

opatentowanego systemu iLogic. 

Prosty i intuicyjny interfejs z regulacją 
za pomocą pokrętła sprawia, że 
praca z drukarką nie wymaga 

specjalistycznego przeszkolenia.  

Drukarka iJET jest przeznaczona do szybkiego drukowania na różnego rodzaju powierzchniach.  
Stworzona z myślą o sprostaniu wymogom sterylności produkcji w przemyśle farmaceutycznym, okazała się 

niezastąpionym urządzeniem wszędzie tam, gdzie musi być zachowana idealna higiena pracy urządzeń. 

UNIWERSALNE 
I ELASTYCZNE 

WYKORZYSTANIE

Drukarka iJET umożliwia 
drukowanie dat produkcji, 
numerów serii, numerów 

kolejnych rosnąco i malejąco, 
kodów kreskowych i kodów 

2d oraz wysokiej jakości grafik. 
Dzięki komunikacji EIA-232 

oraz ethernet drukarka może 
współpracować z bazami 

danych.

SZEROKA GAMA 
STANDARDOWYCH 

AKCESORIÓW:

Shaftencoder, elementy 
montażowe, specjalne 

czujniki produktu. Dostępna 
jest również szeroka gama 

atramentów na bazie 
wody i rozpuszczalników, 

umożliwiająca drukowanie na 
różnych podłożach.  
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•	 Drukowanie wysokiej  
jakości grafik, tekstów,  
dat, numerów serii, itd.

•	 Drukowanie numerów 
kolejnych rosnąco 
i malejąco

•	 Drukowanie kodów 
kreskowych i kodów 2D

•	 Nadruk o wysokości  
do 12,5 mm 

•	 Wysoka rozdzielczość  
do 300 dpi

•	 Prędkość drukowania  
do 300 m/min

•	 Ekran OLED wysokiej 
rozdzielczości 

•	 Obsługę ułatwia 
animowana grafika na 
wyświetlaczu 

•	 Rewolucyjna technologia 
sterowania iLogic – 
obsługa drukarki za 
pomocą jednego pokrętła   

Rozwiązanie ALL IN ONE:

•	 Głowica zintegrowana z kontrolerem

•	 Wbudowany czujnik produktu 

•	 Kompaktowa, solidna obudowa 

•	 Niewielkie wymiary zewnętrzne – 180x38x96 mm

•	 Niewielka waga – 660 gramów

•	 Technologia uchwytu kartridża Click’n Print

•	 Wyjątkowo łatwa i szybka wymiana kartridża z atramentem 

•	 Możliwość szybkiej zmiany rodzaju i koloru atramentu

•	 Interfejs USB 2.0

•	 Interfejs ethernet TCP/IP 

•	 Zasilanie PoE (Power over 
Ethernet) 

•	 Opcja podłączenia 
zewnętrznego czujnika 
produktu i shaft encodera


