
Dòng JETSCI K
Hệ thống in phun công nghiệp tốc 
độ cao In dữ liệu biến đổi đơn sắc

• Sáng tạo • Linh hoạt • Giá cả phải chăng • Có lợi nhuận

Tích hợp liền mạch vào 
Web Press, Sheetfed hoặc

Các nhà cung cấp chất nền ngoại tuyến

• Chiều rộng in 75mm / mô-đun

• Độ phân giải (Gốc) 600 dpi
• Màu đen, màu đốm, sơn bóng, mực bảo mật, v.v.

• Tốc độ lên đến 180m / phút

• Chi phí sở hữu thấp
• ROI nhanh hơn

Giải pháp Master Class cho VDP
Được tích hợp với đầu in phun Konica Minolta 1800i, thiết bị Mono- Standard có bộ điều khiển công nghiệp được xây dựng và

Công nghệ Hệ thống sản xuất riêng, JETSCI K Series, các bản in được thiết kế theo dữ liệu biến đổi môi trường sản xuất 24 X 7 
một cách chính xác và tiết kiệm ở tốc độ cao. với phần mềm VDP nâng cao được cài đặt sẵn để in dữ liệu ở dạng Mã vạch, văn 
bản, số, hình ảnh và các biến in khác theo thời gian thực. Các dự án Bespoke có thể được thực hiện khi dữ liệu xuất ra rất sắc 
nét và chất lượng ở mức cao nhất với các hệ thống có thể được cấu hình theo yêu cầu của khách hàng

100% khả năng đọc và quét. Các hệ thống có thể được tích hợp như số lượng màu, tốc độ cao hơn, độ phân giải và in
dễ dàng với dây chuyền sản xuất hiện có của khách hàng và họ có thể thêm

chiều rộng.
hệ thống sản xuất kỹ thuật số với quy trình làm việc thông thường của họ.
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Ứng dụng chính
• Mã vạch & mã 2-D / QR
• Văn bản biến đổi

• Số lôgic và số tuần tự

• Biểu trưng và hình ảnh biến đổi

• Mã OMR và litho
• Phông chữ và ký hiệu tùy chỉnh

• Các tính năng bảo mật và văn bản vi mô

• Dữ liệu biến trang đầy đủ hoặc một phần

• + +

Thông số kỹ thuật
Đầu in Dòng Konica Minolta 1800i (Piezo DOD)

Chiều rộng in mm Nhiều 75mm KM1800i

In các Nghị quyết 150, 300, 600, 1200 DPI

Tốc độ Lên đến 180m / phút (tùy thuộc vào loại mực, độ phân giải và loại đầu in)

Giảm âm lượng 3,5 pL (Thang màu xám / Chế độ nhị phân)

Loại mực UV có thể chữa được, Thuốc nhuộm dựa trên nước / Sắc tố

Thùng mực 2-10 lít (Kích thước tùy chỉnh có sẵn)

Màu tiêu chuẩn Đơn sắc

Tùy chọn mực Mực đen, C, M, Y, Spot, White, Varnish, Security

Chất nền được đề xuất Giấy, Tráng, Bóng, Màng, Nhựa, Polyester, Lá nhôm, 
Nhãn, PVC, Carton, PET, Tyvek, v.v.

Định dạng đầu vào phần mềm VDP BMP, JPEG, PNG, TIFF, CSV, TXT, XLS, Tệp cơ sở dữ liệu, In PDF (Tùy chọn)

Cấu hình bộ điều khiển PC công nghiệp chạy Windows 7 64 bit, RAM 16/32/64 GB, SSD 256 GB (Configura ble)

Phạm vi nhiệt độ & độ ẩm tối ưu 18-30 độ C / 40-60 phần trăm

Yêu cầu cung cấp không khí Không khí sạch và khô được nén, 6-8 (Yêu cầu trong một số cấu hình)

Yêu cầu về điện 220-240 V, 50 Hz, 10 A (Chỉ dành cho hệ thống in phun)

Các thông số kỹ thuật trên là tiêu chuẩn và không áp dụng cho tất cả các hệ thống. Vui lòng thảo luận về các quốc gia ứng dụng cụ thể và các yêu cầu về điện với đại diện bán hàng của chúng tôi và tham khảo ý kiến   đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi trước khi thực hiện bất kỳ bước chuẩn bị nào.

Kênh You Tube (Video):
JETSCI Toàn cầuVé

Nhãn Hình thức kinh doanh

Bao bì Bao lì xì Thẻ nhựa

GIỚI HẠN HỆ THỐNG MONOTECH
Trụ sở chính :Tầng III, Trung tâm Thành phố, Số 66, Đường Thirumalai, T. Nagar, Chennai - 600 017, ẤN ĐỘ

Điện thoại +91 44 2815 7928/7894/7933

Trung tâm R & D :D-33, Tầng trệt, Infocity II, Khu vực 33, Gurugram-122001, Haryana, Ấn Độ
Điện thoại: +91 999 958 5324 Tổng đài miễn phí (Ấn Độ): 1-800-102-4567

Email: jetsciglobal@monotech.in | Web: www.jetsciglobal.com

hệ thống công nghệ đơn hệ thống công nghệ đơn hệ thống công nghệ đơn


