
Imprimări de 
calitate la o 
rezoluție de 

1600x1600 dpi

Uşor de utilizatPotrivită pentru 
uz industrial

Costuri scăzute 
cu întreţinerea

Imprimantă de 
birou cu viteza de 

tipărire de
18 m/min

Imprimantă de 
etichete color în 
rolă la comandă

Beneficii cheie

 * Recomandăm insistent ca utilizatorul să efectueze o imprimare de test pentru a veri�ca compatibilitatea materialelor cu tehnologia Memjet.

Imprimarea etichetelor color la cerere va permite echipei de vânzări
să gestioneze e�cient mai multe tipuri de produse

• Comandaţi etichete pre-tipărite
• Veri�caţi etichetele recepţionate

Imprimarea frecventă cu date 
variabile a etichetelor pre-tipărite 
sau achiziţionarea mai multor 
imprimante pentru �ecare tip de 
retipărire

Timpul pierdut pentru a 
modi�ca designul etichetelor

• Inventariaţi etichetele pe rafturi
• Apare riscul învechirii etichetelor

 •  Comandaţi doar etichete albe de 
diferite dimensiuni
 •  Veri�caţi etichetele recepţionate

•  Reducerea spaţiului necesar pentru 
depozitarea etichetelor
•  Găsiţi mult mai usor etichetele căutate

Utilizarea unei singure 
imprimante pentru tipărirea 
etichetelor

Imprimare la cerere, cu un 
timp minim necesar pentru 
modi�carea gra�cii

Fără imprimanta de etichete color VP700

Cu Imprimanta de etichete color VP700

Reduceţi complexitatea şi cheltuielile

Utilizând tehnologia cu jet de cerneală termică Memjet, imprimanta VP700 tipărește cu o viteză 
incredibilă de 18 metri pe minut (echivalentul a 100 de etichete cu dimensiunea de 10 cm x 15 cm 
în mai puțin de un minut), oferind o calitate excepțională de până la 1600 x 1600* dpi, culori 
vibrante, texte clare și coduri de bare. Imprimanta VP700 imprimă la cerere cantitatea dorită de 
etichete respectând și cerințele speci�ce în timp real, oferind �exibilitate și confort fără prece-
dent. Cu ajutorul imprimantei VP700 aveţi posibilitatea de a va imprima etichetele color rapid și 
accesibil. VP700 este proiectată riguros dar intuitiv pentru utilizarea în producţia de etichete 
in-house şi având în vedere nevoile �ecărui utilizator.

Imprimanta de etichete color VP700 de la VIPColor revoluţionează industria 
tiparului de etichete la comandă, reinventând tehnica imprimării și crescând 
standardul de performanță pentru imprimantele din clasa sa.

RAPIDITATE • LA CERERE • ETICHETE COLOR



Estetică

Compatibilitate

Protocol de reţea

Acustică

Dimensiunea produsului

Greutate (doar imprimanta)

Garanţie

Partener o�cial VipColor in Romania:
GSR GRUP SRL

Str. Calea Turzii 160 – 162, Hala 5
400495 - Cluj Napoca

VIPColor reține dreptul de a schimba speci�cațiile unității fără noti�care sau consimțământ prealabil. VIPColor, VP sunt mărci comerciale ale VIPColor.
VIPColor Technologies Pte Ltd este membră a companiei Venture Corporation Limited (www.venture.com.sg)

Copyright © 2015 VIPColorTechnologies Pte Ltd (Rev 03-2016)t

Derulator integrat (cu incintă 
pentru îndepărtarea prafului 
de hârtie) cu miez de 76 mm 
(3").

Mânere 
încastrate

Panou de comandă cu
ecran iluminat, înclinat
pentru vizualizare ușoară

Cartușe individuale de 
mare capacitate de
250 ml

Lăţimea de imprimare de până la 
215,9 mm (8,5 ")
Mecanism �exibil de imprimare 
care suportă Roll-to-Roll, 
Roll-to-Cut și Print & Holdt

Accesibilitate neobstrucționată la 
compartimentele de service pentru 
capul de imprimare și cartuşele de 
cerneală

VEDERE DIN SPATE

Fereastră laterală pentru 
vizualizarea rolei de 
etichete

Porturi Ethernet 10 / 100BaseT / USB / 
GPIO și priză de alimentare dispusă în 
partea din spate a imprimantei

Prezentare generală imprimantă

Notă:
• Speci�cațiile tehnice și prețurile sugerate sunt supuse schimbării fără noti�care prealabilă.
• Codul de bare PQ depinde de compatibilitatea suportului cu cerneală.
• Garanția limitată nu include consumabilele, cerneala și capul de imprimare.
* Windows este o marcă înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Mai multe informații la:
www.printlabel.ro

o�ce@printlabel.ro
tel: +40 728 444 897

Speci�caţii Tehnice

Elemente incluse Imprimanta (integrată cu derulator), CD (driver şi manual), cap de 
imprimare, cartuşe de cerneală CMYKK, cablu USB şi cablu de
alimentare

LIVRARE

Derulator integrat (cu incintă pentru îndepărtarea prafului de hârtie) 
pentru rolă cu diametrul de până la 200 mm (8") cu miez de 76 mm 
(3"). 

476mmx497mmx585mm (18.7” x19.6” x23")

35 kg (77lbs) 

1 an de garanție limitată din fabrică sau 5 milioane de inch - oricare 

dintre acestea survine prima

Accesorii Integrate

ACCESORII

EMC

Siguranţă

FCC Part 15, Subpart B, Class A (US), CE (Europe), BSMI (Taiwan)

IEC 60950-1 Compliance (International), RCM (Australia), CCC 

(China), cCSAus (US/Canada)

REGLEMENTARE ȘI SIGURANȚĂ

Interfaţă

UTILIZARE ȘI SERVICE

Server web încorporat

Ecran LCD cu iluminare din spate în 8 limbi (EN, FR, DE, IT, ES, JP, CN 

Tradițional & Simpli�cat)

LED pentru avertizările imprimantei și indicarea disponibilității

Accesibilitate neobstrucționată la compartimentele de service 

pentru capul de imprimare și cartuşele de cerneală

Proiectată pentru ușurința în instalare, depanare și service.

Carcasă metalică cu rezistență industrială

Microsoft® Windows XP / Vista® / Windows 7 (32 / 64bits); Windows 

Server 2003/2008 R2 (32/64 biți) 

Server 2003/2008 R2 ( 32/64 bits )

TCP/IP (Static IP sau DHCP Auto)

Nivel sonor mai mic de 60dBA

15 la 35ºC la RH 20-80%

-5 la 50ºC

Operare

Depozitare

MEDIU DE OPERARE

Roll-To-Roll, Roll-to-Cut, Print&Hold (non peel)

50.8 – 215.9 mm (2”-8.5” )

Până la 1,016 m (40”)

0.1-0.3 mm

Lucioase, Semi-Lucioase şi Mate

Va rugăm să veri�caţi lista de compatibilitate a imprimantelor 

VIPColor

Etichete predecupate (gap), rolă continuă, semn re�ectiv 

(blackmark)

Moduri de imprimare

Lăţimea etichetei

Lungimea maximă a etichetei

Grosimea etichetelor

Materiale

Tipuri de etichete aprobate

Detecţie

SPECIFICAȚII 

Până la 304,8 mm pe secundă (18 metri pe minut)

Până la 1600x1600 dpi

USB 2.0 / Ethernet 10 / 100Base-T - GPIO

Cartuşe individuale de cerneală pe bază de apă CMYKK

Alimentare universală
Coduri de bare 1D Grade B (Code 39) cu lăţimea codului de 10 mils 
(0.254 mm)
Coduri de bare 2D Grade B (PDF417) cu lăţimea celulei de 10 mils
(0.254 mm)

Viteza de imprimare
Rezoluţia de imprimare

Conexiunea de date

Cerneală

Alimentare

Coduri de bare

PERFORMANȚE


