iColor 900
TM

DIGITALETIKETTPRESS FÖR PRODUKTION

VierikatuUniNet
1-3, 04430
| info@colorlabel.net
www.colorlabel.net
3232Järvenpää
W. El Segundo
Blvd., Hawthorne, |California
90250
Tel: +1 (631) 590-1040 icolor@uninetimaging.com www.icolorprint.com

Digital etikettutskrift

Många etiketter. Många applikationer. En lösning.

Kraften att göra mer på mindre tid - en unik, digital utskriftslösning för etikettproduktion i korta till
medellånga körningar!
Tänk dig att ha förmågan att leverera era kunders utskriftsjobb samma dag. iColor 900 gör detta möjligt genom
innovativa funktioner såsom snabbytesteknologi tillsammans med mjukvara för arbetsflödeshantering, vilket gör det
möjligt att med några moment konfigurera ett jobb på några minuter. Initiera jobbförfrågningar genom att välja bland
konventionell eller stansad media i ett flertal substrat från UniNets bibliotek av certifierad media. Ni är nu redo att skriva
ut vid hastigheter på upp till 9,14 m/min. iColor 900 levereras med ett 305 mm O.D.-upprull som är justerbart för att
passa den kontinuerliga mediautmatningen samtidigt som den rullar etiketterna, och gör rullarna färdiga för finishsteget
eller appliceringen.
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Guldfolieetiketter

Livsmedel- och streckkodsetiketter

Med UniNet digitala iColor-pressar håller ni
er konkurrenskraftiga!

• Just-in-time-utskrifter
• Snabba modifieringar
• Inga kostnader för omställningar och plåtar
• Minimera kontroll- och prototypframtagningstider
• Inga minsta körningar
• Pulserande fullfärgsetiketter med valbart vitt
tryck
• Stabilt Delta E under hela utskriftsjobbet
•EZ Quote och variabel data-mjukvara

Uteffekt skrivare

• CMYK LED-tonerbaserad
• 1200 x 600 DPI vid 160 LPI
• Fotobildkvalitet
• Utskriftshastighet på upp till 9,14
meter/min
• Utgående upprull
• Klarar att skriva ut på ett flertal
etikettstorlekar med valsbredder
från 3 till 12,9 tum.

Vin och flasketiketter

Utskrift av vita etiketter
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iColor 900 skrivarmjukvara och certifierad
media-bibliotek
TM

UniNet’s iColor 900 etikettutskriftsmjukvara är ett komplett, lättanvänt mjukvarupaket som har utvecklats enbart
för iColor s digitala etikettskrivare för korta till medellånga körningar.
Etikettutskriftsmjukvaran iColor 900 gör det möjligt för användaren att dra och släppa etikettgrafiken, att välja
precis önskad volym och sedan bara skriva ut. Genom att kombinera denna digitala etikettskrivare för korta
körningar med den lättanvända mjukvaran, kan användarna skriva ut sina kemi- eller fatetiketter på stansade
substrat och ha etiketterna klara för omedelbart applicering samma dag.
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iColor variabel datautskrift
TM

Tillvalet iColor variabel data-mjukvara gör det möjligt att variera text, serienummer, streckkoder,
batchkoder, bilder och datum från etikett till etikett utan att stoppa eller bromsa in utskriftsprocessen;
en idealisk lösning för kemisk och fatbaserad identifiering.
TM

• Lättanvänt WYSIWYGdesigngränssnitt
• Över 400 förformatterade
streckkoder
• Avancerad serialisering
• Åtskilliga grafiska format
• Horisontell och vertikal
sekventiell layout
• CSV-fildataimport

Maila info@colorlabel.net för mer information
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Skrivarmjukvara

Skrivarmjukvaraförmåner

iColor 900 - Systemspecifikationer
TM

UTSKRIFTSHASTIGHET

4,33m/mm (PET) och 9,14 meter/min (BOPP)

UTSKRIFTSTEKNOLOGI

Single Pass 4-färgs-LED (CMYK)

SKRIVARPROCESSOR

800/133 MHz

MEDIABREDD

Minimum: 76,2 mm
Maximum: 327,7 mm

USKRIFTSBREDD

Minimum: 76,2 mm
Maximum: 320 mm

UTSKRIFTSLÄNGD

Upp till 420 meter

SUBSTRATTYPER

Stansat etikettämne
Halvgenomstansat etikettämne
Ej stansat etikettämne
Etikettlappsämne

1

UTSKRIFTSKVALITET
TONERFÖRBRUKNING

1200 x 600 dpi
2

CMY - 16 500 pages @ 5 %
K - 18 500 sidor @ 5 %
(Klassning enligt riktlinjerna ISO/IEC 19798)

TRUMFÖRBRUKNING 3

CMYK - 42 000 sidor @ 5 %
(Klassning enligt riktlinjerna ISO/IEC 19798)

MATARSYSTEM

Maximal ytterdiameter intagsvals: 305 mm
Kärnans invändiga diameter: 76,2 mm
Maximal vikt intagsvals: 27,2 kg
Direktskärning (cut on the fly), auto-skärning
Automatisk sidbreddsregistrering
Frontpanel LCD-gränssnitt
Vridmomentstyrsystem för banan
Autojusterande formsynkronisering

UPPRULLSSYSTEM

Maximal ytterdiameter utloppsvals: 305 mm
Kärnans invändiga diameter: 76,2 mm
Maximal vikt utloppsvals: 27,2 kg

MÅTT (HxBxD)

Skrivare och matare: (1177 mm x 654 mm x 633 mm)
Upprull: 415 mm x 500 mm x 533 mm

VIKT

Skrivare och matare: 153,2 kg
Upprull: 13,6 kg

DRIFTMILJÖ

Temperatur: 10 °C till 20 °C
Fuktighet: 20 till 60 % relativ luftfuktighet

EFFEKT (Typisk)

110 -127 VAC, 50/60 Hz @ 880 W
220 - 240 VAC, 50/60 Hz @ 440 W

CERTIFIERINGAR FCC Class A, CE, cTUVus, CCC
GARANTI

Garanti: 1 år - komponenter och arbete

HÅRDDISK

40 GB intern disk

MINNE

512 MB, till 1 GB

1. Publicerade prestandaresultat är baserade på laboratorietestning. De individuella resultaten
kan variera.
2. Måste använda smal fuser-enhet.
3. Letter-formatark vid 5 % täckning. Skrivaren levereras med en starttoneruppsättning för 7500
sidor.
4. Baserat på 500 skurna arksidor/jobb.

Systemkrav

UniNet erbjuder överlägsen kvalitet och upplösning, samt större konsekvens och repeterbarhet för iColor 900, vilken är utformad och utvecklad för
användning med godkända förbrukningsartiklar och certifierad media-biblioteket. UniNet är inte ansvarigt för skador eller konsekvenser som uppstår från
användning av ej certifierad media eller förbrukningsartiklar.
TM

CPU
RAM
HDD
OS

Intel Xeon E5-1650 @ 3.20 GHz eller Intel Core i7-3930K @ 3.20 GHz
12GB RAM (minimum)
150GB SATA 10K eller 15K RPM)
Windows 7 Professional, eller Ultimate 64-bit
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