
Imprimantă 
digitală pentru 
etichete color

Viteză de
imprimare de 

până la
18 m / min

Rezoluție de 
până la 

1600x1600 dpi

Robustețe 
pentru a � 

utilizată
industrial

Tehnologie de 
imprimare

care conferă
rezistență la apă

Cap de
imprimare cu 

durată de viață 
mai mare

Reduceți complexitatea, evitați etichetele 
învechite, economisiți timp și bani.

 *Pentru cerneala Memjet ™ compatibilă cu materialul etichetei, recomandăm cu insistență ca utilizatorul să efectueze o veri�care a 
compatibilității înainte de a utiliza eticheta pentru producție, să respecte recomandările fabricantului și setările optime ale impriman-
tei. Compatibilă cu etichete sintetice și pe suport de hârtie. Cu toate acestea, utilizatorul este sfătuit să efectueze propriile teste de 
compatibilitate înainte de a incepe imprimarea etichetelor în masă.

 - Comandați doar stocuri de etichete 
netipărite de diferite dimensiuni.
 - Recepționați și efectuați inspecții 
minime.

 - Spațiul de depozitare necesar 
este mult mai mic.
 - Localizați mult mai ușor stocul 
de etichete.

- Reduceți timpii de setare, 
utilizând o singură 
imprimantă.

- Imprimați la cerere și modificați 
designul etichetei în doar câteva 
minute.

CU IMPRIMANTA VP750

Bazându-se pe tehnologia  folosită de VP700,  aceasta utilizează o altă tehnologie de imprimare care 
crește rezistența etichetelor la contactul cu apa, obținându-se etichete în culori vibrante. Aceste etichete 
sunt potrivite pentru alimente și băuturi refrigerate, produse pentru îngrijirea animalelor, curățare, 
produse chimice, produse farmaceutice și pentru multe alte produse expuse la umiditate.

VP750 combină performanța și �abilitatea imprimantelor industriale color VIPColor VP700 cu noul 
sistem îmbunătățit de cerneluri, oferind rezistență sporită la apă (și mulți alți solvenți), comparativ cu alte 
imprimante color cu jet de cerneală. De asemenea, este dotată cu un cap de imprimare mult mai 
rezistent față de prima generație de imprimante Memjet. Un echipament robust, proiectat pentru 
producție internă de etichete și etichetare privată, VP750 este ușor de utilizat, oferind o imprimare color 
rapidă.
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Imprimanta de etichete color în rolă VP750 de  laVIPColor reprezintă următoarea generație 
de echipamente de tipărire digitală la cerere, având implementată o tehnologie ce 
îmbunătățește semni�cativ rezistența etichetelor la apă.

Tehnologie de imprimare
care conferă rezistență la apă

RAPIDITATE • IMPRIMARE LA CERERE • REZISTENȚĂ LA APĂ

Avantaje

Aplicații

GHS și produse
Chimice

Produse alimentare și
băuturi refrigerate

Produse de îngrijire la
domiciliu și curățenie

 Produse pentru
îngrijire animale și
produse veterinare

Produse farmaceutice,
îngrijire corporală și

teste medicale



Cartușe de mare
capacitate de 250 ml

LCD iluminat din
spate, înclinat

- lățimea de imprimare până la 215,9 mm
- până la 1600x1600 dpi
- moduri de imprimare : roll-roll, roll-cut, print-hold și fan-fold
- timpul de imprimare a primei etichete < 10s
- Cuțit automatic
- Acces la distanță prin Embedded Web Server

Acces ușor la modulul de
imprimare și la cartușe

- Ethernet 10/100Base- T
- GPIO
- USB 2.0
- Power Input
Toate porturile de conectare sunt plasate accesibil
în partea din spate a imprimantei

Derulator extern
pentru role de 200mm 

VP750 suportă toate aplicațiile importante de proiectare și gra�că etichete bazate pe Microsoft Windows

Mai multe informații la:
Web:  www.printlabel.ro

Email:  office@printlabel.ro 
Tel. :  +40 728 444 897 

Partener o�cial VipColor în Romania:
GSR GRUP SRL 

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

Siguranţă

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

EC 60950-1 Compliance (International), cULus (US/Canada)

REGLEMENTARE ȘI SIGURANȚĂ

15 la 35ºC la RH 20-80%

-5 la 50ºC

Operation

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)

0.1-0.3mm

Lucioase, Semi-Lucioase şi Mate

Vă rugăm să veri�caţi lista de compatibilitate a imprimantelor VIPColor

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

Moduri de imprimare

Lăţimea etichetei

Lungime maximă etichetă
Grosimea etichetelor

Materiale 

Tipuri etichete aprobate 

Detecţie

SPECIFICAȚII ETICHETE

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

Până la 1600x1600 dpi

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

Cu uscare rapidă pe bază de apă în cartușe individuale de 250 ml 

CYMKK

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

Viteza de imprimare
Rezoluția de imprimare

Conectivitate 

Cerneală

Alimentare 

Coduri de bare 

PERFORMANȚĂ

Notă: 
• Codul de bare PQ depinde de compatibilitatea suportului cu cerneala.
• 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.

Include Imprimantă ( cu un-winder incorporat )  
Capul de imprimare si cartușele se achiziționează separat

LIVRARE

Derulator integrat (cu incintă pentru îndepărtarea prafului de 

hârtie) cu standard pentru diametru de până la 200 mm (8 ") cu 

miez de 76 mm (3"). Cuțit încorporat.

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

Dimensiunea produsului

Greutate (doar imprimanta)

Garanţie

ACCESORII

Interfaţă

Estetică

Protocol de reţea

Supported network protocol

Acustică

UTILIZARE ŞI SERVICE 
Server web încorporat

Ecran LCD cu iluminare din spate în 9 limbi

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.

Carcasa metalică cu rezistență industrială

Microsoft® Windows 7/ Windows10 ( 32 / 64 bits ); Windows 

Server 2003/2008 R2/2012 ( 32/64 bits )

TCP/IP (Static IP sau DHCP Auto)

Nivel sonor mai mic de 60dBA (atât pentru operator cât și pentru 

alte persoane prezente)

Speci�cațiile echipamentului

Prezentare generală imprimantă 


