HSAjet MiniTouch
HSAjet MT-HP4
MINITOUCH merkintäjärjestelmä - järkevä vaihtoehto pakkausmerkintöihin

5.7” Kosketusnäyttö
Käytä kosketuskynää tai näpäytä näyttöä
sormella ohjataksesi MiniTouchia.
Havainnollistavat ja helppo tajuiset kuvakkeet
johdattavat kaikien tulostusvaiheiden läpi
tehden tulostamisen helpoksi ja mukavaksi.

Yksinkertainen asentaa ja käyttää
Pienen kokonsa ansiosta tulostin on helpppo
asentaa minne tahansa. Erillisten kirjoituspäiden
ansiosta laite soveltuu joko päältä tai sivulta
merkkaukseen. Kompaktissa versiossa ohjain ja
kirjoituspää ovat samassa yksikössä soveltuen
erinomaisesti sivulta tulostukseen.
.

Tulostuskorkeus 12,7mm - 50,8mm

HP TIJ 2.5 Teknologia
HSAJET Minitouch - merkintäjärjestelmän toiminta
perustuu yksilölliseen HP:n mustekasetti
-teknologiaan, joka mahdollistaa korkealaatuisen,
nopean ja poikkeuksellisen edullisen tulostuksen
sekä helppokäyttöisyyden.
tulostettaessa suuria määriä musteen bulkki järjestelmä mahdollistaa vieläkin edullisemmat
tulostuskustannukset

HSAJET Minitouch MT- HP4:n max. tulostuskorkeus
on 50,8mm. Kompakti versioon voidaan liittää joko
yksi tai kaksi kirjoituspäätä. Jakolaitteen avulla
voidaan ohjata jopa neljää kirjoituspäätä, jolloin
saavutetaan max. tulostuskorkeus.

Ei huoltotarvetta

Laite ei vaadi määräaikaishuolto lainkaan.
Mustekasetin vaihdon yhteydessä vaihtuvat samalla
laitteen kaikki kuluvat osat, joten myöskään
huoltotarvetta ei ole.

Kestävä rakenne

Tyylikäs musta alumiininen laitekotelo sopii hyvin
asennettavaksi erilaisiin tuotantoympäristöihin.
USB -liitin on laiteen sivussa ja suojattuna, kun
se ei ole käytössä.

®
Hi-resolution industrial inkjet printers

Tekniset tiedot
HSAjet MT-HP4
Helppokäyttöinen tulostimen ohjelmisto
• Lisää, editoi tai siirrä tulostusobjekteja
• Ohjelmointi suoraan kosketusnäytöltä
• Tulostusjonot helpottavat layout muutoksia
• Mustetason näyttö
• Tulostusparametreihin pääsy suoraan
kosketusnäytöltä
• Tulostustyöt voidaan tehdä PC:llä Communicator
ohjelmistolla ja siirtää USB tikun tai
lähiverkon kautta Minitouch laitteeseen.

Saatavilla erilaisia asennussarjoja

Tekniset arvot
Verkkoyhteys

Ohjelmiston kehittynyt hallinnointi
• Käyttäjätason hallinta
• Suomenkielinen käyttöjäjestelmä
• Kehote toiminnot

Muisti

100 Mbit Ethernet
yhteys
250 Mb (min) sisäinen

MT-HP4:
Mitat (KxLxS)
Paino

135 x 145 x 40 mm
0.8 kg

MT-HP virtalähde:
Mitat (KxLxS)
203 x 89 x 110 mm
Paino
1.8 kg

• Töiden vahvistus ennen tulostusta
• Paikalliset päivä, viikko -ja vuosiasetukset

Kompakti MT-HP4 25,4 mm sivulta tulostus:
Mitat (KxLxS)
145 x 284 x 100 mm
Paino
1.9 kg + virtalähde

Resoluutio
(DPI)

MT-HP4 kompakti yksikkö yhdellä
kirjoituspäällä (12,7mm)

MT-HP4 kompakti yksikkö kahdella
kirjoituspäällä (25,4mm)

Max. nopeus
(m/min)

600 x 600

38

300 x 300

76

300 x 300 HS

152

300 x 150

306
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