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E-MARK COLOP MOBILNE
ELEKTRONICZNE URZĄDZENIE DO
ZNAKOWANIA
Cena brutto

1 408,16 zł

Cena netto

1 144,85 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

100

Kod producenta

100

Producent

COLOP

Opis produktu
E-mark jest pierwszym na świecie mobilnym, elektronicznym, wielokolorowym, zasilanym przez baterię urządzeniem
znakującym od firmy COLOP. To elektroniczne urządzenie znakujące, które oferuje wydruki w pełnym kolorze w niemal
nieograniczonych wariantach. Imponujące wydruki pieczęci z logotypami i zdjęciami. Datownik, numerator, generator
kodów QR i kreskowych w jednym urządzeniu. A to wszystko tworzone w sposób prosty, intuicyjny. E-mark pozwala na
oznaczanie, stemplowanie, automatyczne numerowanie. Nadruki mogą być wykonywane na każdej chłonnej powierzchni,
takiej jak: dokumenty, koperty, książki, torebki papierowe, taśmy tekstylne, kartony i wiele, wiele innych. E-mark oferuje
niezliczoną ilość możliwości – prawdziwe narzędzie marketingowe, biurowe i przemysłowe.
E-mark pozwala na uzyskanie wzorów o następujących powierzchniach:
wydruk 1-wersowy o maksymalnych wymiarach 14 mm x 150 mm
wydruk 2-wersowy o łącznych wymiarach ca. 28 mm x 75 mm
wydruk 3-wersowy o łącznych wymiarach ca. 42 mm x 50 mm
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA PIECZĄTKI E-MARK:
kolorowa pieczątka firmowa i osobista
kolorowa pieczątka z realnym podpisem
pieczątka z grafiką lub zdjęciem
programowalny datownik
programowalny numerator
pieczątka z hasłami
pieczątka motywacyjna
drukowanie kolorowych etykiet
kolorowa znakowarka kopert, toreb, paczek
nanoszenie kodów kreskowych i kodów QR
nadrukowywanie dowolnej kolorowej grafiki
DANE TECHNICZNE
Waga: 224.5 g (około. 450 g zawierając opakowanie)
Wymiary D x Sz x W: 111,2 x 76,5 x 72,7 mm
Bateria do ponownego ładowania (3 komory, każda 3.7 V): 11.1 V Li-Ion min. 600 mAh
Pobór mocy podczas pracy z zasilaniem akumulatorowym: Max. 10 W
WIFI interfejs: WiFi IEEE 802.11bgn
USB interfejs: Micro-USB
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Optymalna prędkość wydruku: 100 mm/s
Maksymalna prędkość wydruku: 300 mm/s
Jakość druku: 600 dpi
Klasa ochrony: III, Extra niskie napięcie
Ładowarka sieciowa: 100-240 V, 50/60 Hz
3-kolorowa głowica drukująca (cyan, magenta, yellow): COLOP 3-color Ink Cartridge C2P06AE
Zakres temperatur przechowywania: -40 °C do 60°C
Zakres temperatury pracy: 15 °C do 32 °C
Zakres wilgotności: 20 do 80%
Drukowanie na chłonnych powierzchniach: Zwykły papier, karton, tkanina, drewno, korek, sucha ściana, papier
fotograficzny

APLIKACJA
Aplikacja E-mark jest wyposażona w gotowe projekty, z których każdy może
być edytowany. Dodatkowo, istnieje możliwość stworzenia nowego projektu,
zawierającego tekst, grafikę, QR kod, kod kreskowy a nawet numerator czy
datownik.
Aplikacja E-mark umożliwia wysłanie projektów bezpośrednio do urządzenia
oraz dodanie trzech wzorów do jego pamięci. Wówczas urządzenie E-mark nie
wymaga łączenia się z aplikacją aby wykonać nadruk jednego z trzech
zapisanych projektów.
Aplikacja E-mark zawiera szereg funkcji takich jak drukowanie sekwencyjne
(drukowanie jednego wzoru po drugim), znakowanie ciągłe czyli drukowanie
powtarzanej grafiki na całej długości dokumentu, opakowania a nawet wstążki.
Grafiki w aplikacji zestawiono w kolekcji clipart. Dodatkowo, do projektu można
dodać własną grafikę formatu .jpg i .png. Odpowiednie ustawienie umożliwia
drukowanie z poziomu dwóch pozycji: wyśrodkowanej lub bocznej, szczególnie
polecanej do drukowania na etykietach.
Pobierz aplikację E-mark na swoje urządzenie mobilne:

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

PIECZĄTKA W PEŁNYM KOLORZE BEZ OGRANICZEŃ
Intensywne kolory, doskonała jakość, wyraźnie podkreślona treść, logo firmowe odzwierciedlone w stu procentach? Teraz to
wszystko jest możliwe!
Twórz, zmieniaj, dopasowuj i przesyłaj kolorowe treści do urządzenia E-mark. Znakuj cokolwiek chcesz dokładnie tak jak
chcesz.
Poniżej przykłady, ale projekt może być całkowicie dowolny.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

