
Domino C-Serie
Grootkarakterprinters voor eenvoudig en
kostenbewust coderen van omdozen en trays

Belangrijkste kenmerken:

Bijzonder efficiënt

• Dozenteller

• Instelbare tijd- en datumcodes, batchcodes en houdbaarheidsdata

• Real-time producttelling

• Wachtwoord beveiliging voor meer veiligheid

Schoon & hygiënisch

• Schoon en eenvoudig ontwerp, ideaal voor de voedings- en
farmaceutische industrie

• Geïntegreerde afgesloten inktflessen verminderen het risico op
morsen en vuil

• Intelligent inktsysteem met verlicht display waarschuwt voor
leegraken inktfles

Milieuvriendelijk

• Gebruikt inkt op waterbasis, verkrijgbaar in zwart, rood, blauw
en groen geleverd in wegwerpreservoir

Klein, compact en ruimtebesparend

Belangrijkste voordelen:

Maximale prestaties en betrouwbaarheid

• Bewezen valve-jettechnologie voor een uitzonderlijke
betrouwbaarheid en duurzaamheid

• 1liter inkt is goed voor een half miljoen lettertekens. Hierdoor
wordt continu geprint met minder inktwisselingen

• Het speciale inktdruksysteem zorgt voor gelijkmatige
betrouwbare inkttoevoer en een prima printkwaliteit

Volledige flexibiliteit

•Verstelbare printkop voor een gemakkelijke positionering op de
productielijn

• Interface slaat max. 50 standaardberichten op voor een snelle start
van de productie waar nodig

Gebruiksvriendelijk

• Ingebouwde gebruikersinterface met een gebuiksvriendelijk
toestenbord en LCD-display

• Pictogramfuncties

Gemakkelijk te installeren

• Compacte uitvoering en ruimtebesparend ontwerp

• Geïntegreerde printkop

• Ingebouwde fotocel

 



GB: cert.nr.. FM 13758 
BS EN ISO 9001

Technische specificaties:

C7 C16

Tekenhoogte 10/17 mm (0.39/0.66") 10/14/20/32 mm (0.39/0.55/0.78/1.26")

Maximale lijnsnelheid 35 m/min (115 ft/min) 35 m/min (115 ft/min)

Printresolutie Standaard print Standaard print

Inktcapaciteit 1 of 3-liter (2.11 of 6.34 US-pints) 1 of 3-liter (2.11 of 6.34 US-pints)

Printkop lengte 249 mm (9.80") 247 mm (9.72")
Printkop breedte 112 mm (4,40") 112 mm (4,40")
Printkop diepte 88 mm (3.46") 108 mm (4.25")

Basisunit voor 1 liter

Hoogte inktunit 315,5mm (12.42") 315,5mm (12.42")
Breedte inktunit 155 mm (6.10") 155 mm (6.10")
Diepte inktunit 110,5 mm (4.35") 110,5 mm (4.35")

Basisunit voor 3 liter

Hoogte inktunit 328,5 mm (12.93") 328,5 mm (12.93")
Breedte inktunit 173mm (6.81") 173mm (6.81")
Diepte inktunit 110,5 mm (4.35") 110,5 mm (4.35")

Gewicht unit (200 ml) N/A N/A

Gewicht unit (1 liter) 8,2 kg (18.07 Ibs) 8,4 kg (18.51 Ibs)

Gewicht unit (3 liter) 11 kg (24.25 Ibs) 11,2 kg (24.69 Ibs)

Constructie Roestvrijstaal Roestvrijstaal

Elektrische aansluiting 90 – 240 V @ 50 – 60 Hz 90 – 240 V @ 50 – 60 Hz

Temperatuurbereik 5º – 35º C (41º – 95º F) 5º – 35º C (41º – 95º F)

Relatieve luchtvochtigheid
(niet-condenserend) 10%-90% 10%-90%

Opties Externe fotocel,Arabische lettertekens Externe fotocel,Arabische lettertekens


