NOVO

Soluções para Marcação & Codificação

Impressora Jato de tinta
INFORMAÇÃO GERAL

CONFIABILIDADE

Design de qualidade com construção
superior e altamente confiavel

EFICIÊNCIA

Baixo custos operacionais e
funcionamento ecológico

FÁCIL DE USAR
Tela touch screen com vídeos
instrutivos

A nova UX2 – Desenvolvida para as linhas de produção do futuro

!
Conectores de troca
rápida
■ As impressoras podem ser

movidas rapidamente de uma
linha a outra.

■ Elimina a pré-configuração do
roteamento dos cabos.

Estação de
limpeza segura
■ Sistema fechado para a limpeza
e secagem do cabeçote em uma
única operação.

■ O solvente de limpeza é coletado
em um recipiente seguro.

■ Funciona como um porto de

conexão do cabeçote, eliminando
virtualmente obstrução das vias de
tinta.

!

Vídeos instrutivos
integrados
■ Ajuda ao operador solucionar
problemas comuns.

■ Tela de vídeo integrada, com
animações e fácil de operar.

!
!
Novo algoritmo
■ Substancialmente melhorada a
precisão da impressão.

■ Ajuda as impressoes ser mais
nitidas e para velocidade de
linhas mais rápidas.

Protetor de
Tinta

■ Até 3x mais impressões entre os
ciclos de limpeza.
■ Menos falhas e problemas de
qualidade de impressão com maior
capacidade de produção.

A experiência da Hitachi está sempre a
seu dispor para ajudá-lo a ter sucesso
Hitachi Industrial Equipment & Solutions America, LLC
Escritório de Vendas para as Américas
+1 866 583 0048
Marking.Info@hitachi-iesa.com
www.hitachi-iesa.com/marking
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Todos os nomes de empresas e produtos que aparecem neste
folheto são propriedade de suas respectivas empresas.
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) não será responsável por qualquer perda de fabricação ou
danos nos produtos devido a falhas ou mal funcionamento da impressora jato de tinta. A Hitachi aperfeiçoa
continuamente seus produtos; portanto, reserva-se o direito de modificar os projetos e/ou especificações sem
prévio aviso. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

