
Linx CJ400

A Linx CJ400 alapvetõen különbözik
a megszokott nyomtatóktól. Minden

A Linx CJ400 3 sor magasságban képes

eddiginél egyszerûbben hozhatók létre
nyomtatási képek, mely a könyen hor-
dozható kialakítással párosulva bizto-

szöveg, dátum, idõ, vagy egyéb változó adat
nyomtatására. A nyomtatni kívánt információ
bármikor könnyen megváltoztatható. A folya-
matos tintasugaras nyomtatási technológiával
érintésmentesen zajlik a jelölés, nedvszívó,
illetve nem nedvszívó felületeken egyaránt,
miközben a termék elhalad a fej közelében.

Átlátható szervizköltségek:
Az Easi-Change  szervizmodul a felhasználó®

által, mindössze pár perc alatt cserélhetõ, 
szükségtelenné téve a karbantartási kiszállást.

A nyomtatófej tisztításának javasolt idõköze
három hónapra növekedett, mely alacsonyabb
kellékanyag-felhasználás mellett jelentõsen

A nyomtatófej hermetikusan zárt, nem igényel
beállítást, ez megszünteti az elállításból, vagy
sérülésbõl eredõ hibák kockázatát, továbbá
nagymértékben növeli a megbízhatóságot.

Könnyen hordozható kivitel:
Az ergonomikus kialakítás meglepõen alacsony, 
mindössze 13,5 kg tömeggel párosul, lehetõsé-
get nyújtva a nyomtató több gyártósoron pár-
huzamosan történõ alkalmazásához.

A kis alapterületû burkolat okán a nyomtató
bárhová könnyen telepíthetõ. Négy különbözõ
gyártósor sebesség- és indítójel paraméterei
tárolhatóak, így elõsegítve a gyors áthelyezést

2 mm és 20 mm között tetszõleges magasságú
karakterek választhatóak, egyszerre megfelelve
a termék és a gyûjtõdoboz jelölési elõírásainak.

Egyszerûsített kezelõfelület:
Az irányítás színes érintõképernyõrõl történik,
a beállításokat lépésrõl lépésre végigkalauzoló
grafikus menüvel.

Automatikus paraméterbeállítás (PrintSync ),®

mely biztosítja a kiválasztott nyomtatási stílus
szerinti kódfelvitelt, függetlenül a jelölési se- 

Dinamikus memória akár 1000 általános mé-
retû nyomtatási kép tárolásához, ennek segítsé-
gével minden egyes termékhez egyedi felirat ren-
delhetõ. A nyomtatási képek és a beállítások 

sítja minden jelölési feladat ellátását.

emeli a termelékenységet.

közöttük.

bességtõl és egyéb körülményektõl. 

USB-meghajtóra tölthetõek, elõsegítve azok
mentését, vagy több nyomtató között történõ
átvitelét, kiküszöbölve a kódolási hibák esélyét.

FOLYAMATOS TINTASUGARAS NYOMTATÓK 



FOLYAMATOS TINTASUGARAS NYOMTATÓK 

364
323

364

450

450

Méretek (mm)

Elölnézet

Oldalnézet

Felülnézet

Nyomtatófej

223
(minimális hajlítási sugár: 60 mm)

 
 

 
  

323

42

www.printecbb.hu

www.linxglobal.com

További információk: Printec BB Kft.

Telefon: +36 93 536 347    Fax: +36 93 325 757
Cím: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 193 195. –

Linx CJ400
Nyomtatófejek és nyomtatási sebességek
Nyomtatható sorok száma 1, 2, vagy 3
Feliratmagasság 1,8 – 8,8 mm

Opcionális „kartonjelölés” nyomtatási stílussal 1 sorban 20 mm magas felirat, max. 0,5 m/sec nyomtatási sebességgel
*Karakterszélesség 1,7 – 5,7 mm

*Maximális nyomtatási sebesség
1 soros nyomtatás esetén
2 soros nyomtatás esetén
3 soros nyomtatás esetén

2,6 m/sec
1,3 m/sec

0,69 m/sec
Másodpercenként nyomtatható karakterek 1200
Nyomtatható felirat hossza 1 m
Javasolt nyomtatófej–termék távolság 12 mm (kartonjelölés esetén 33 mm)
*A nyomtatott felirat képpontjai alaphelyzetben függõleges térköz nélkül helyezkednek el. A térköz növelésével a karakterszélesség és a nyomtatási sebesség 
tovább növelhetõ. 

Hardveres tulajdonságok
Felhasználó által cserélhetõ Easi-Change szervizmodul® 

akár 6000 üzemórás szervizintervallummal

Jelszóval védett funkciók, változtatható felhasználói jogok

Egyedi nyomtatófej-tisztítási eljárás manuális tisztítás már – 

Szoftveres jellemzõk
Rendkívül egyszerû nyomtatási kép létrehozás és szerkesztés Egy gombnyomással történõ indítás, szüneteltetés, leállítás

Programozási és nyomtatási lehetõségek
Állandó, változó, automatikusan frissülõ mezõk

Karakterek kövérítése akár az eredeti méret 9-szeresére

Nyomtatófej paraméterek
62 μm-es fúvóka
Flexibilisebb, osztott, oldószerálló fejkábel
Mágnesesen árnyékolt saválló acél nyomtatófej-burkolat 

2 méteres fejkábel
Túlnyomásos nyomtatófej megbízható nyomtatást biztosít – 
poros, vagy magas páratartalmú környezetben

Felhasználható tinták
Linx MEK bázisú
Linx kevert bázisú
Linx etanol bázisú

Csatlakozók, kommunikáció
Termékérzékelõ
Impulzus jeladó
Külsõ vészjelzõ kimenet
USB-port
RS232

Kiegészítõk
Claricom CLARISOFT nyomtatásikép-szerkesztõ program – nyomtatási képek® 

PC-n történõ létrehozásához, majd USB-meghajtóra mentéséhez

Megfelelõség
TÜV/NRTL
CE
RoHS
FCC
GOST-R

Fizikai paraméterek
Burkolat anyaga Saválló acél, oldószereknek és kémiai behatásoknak ellenálló mûszaki polimer (PBT)
Környezeti védettség IP53 károsító mértékû por ellen védett, a fentrõl érkezõ és függõlegestõl – 

Telepítési lehetõségek Asztalra, vagy mobil állványra  – mûködés közben 

Mûködési hõmérséklet
Páratartalom (relatív nedvességtartalom, nem kondenzálódó)
Tápfeszültség

5 – 45 °C
10 – 90 %

100 – 230 V, 50/60 Hz 
Teljesítményfelvétel 50 W (nyomtatás közben)
Tömeg 13,5 kg

(EN 60529:1991 / IEC 60529:1989)

 a vízszintestõl maximum 5 fokban dönthetõ

Kis- és nagybetûs karakterek
Változtatható karaktermagasság és -szélesség

Automatikus dátum- és idõformátumok

Sorszámozás elõre és visszafelé számlálással, változtatható
lépésközzel

Akár 1000 nyomtatási kép tárolása a memóriában,
USB-meghajtóról pedig továbbiak is betölthetõek

Elforgatott karakterek, ún. torony nyomtatás

WYSIWYG nyomtatási stílus kiválasztás
WYSIWYG nyomtatási kép kiválasztás

19 választható kezelõi nyelv
Grafikus felületen végezhetõ sorbeállítás
4 sorbeállítás elõre rögzíthetõ, a nyomtató áthelyezésekor
gyors változtatást lehetõvé téve
Nyomtatási képek és nyomtató-beállítások biztonsági
mentése, másolása és visszaállítása USB-meghajtóval

Az Easi-Change  szervizmodul cseréjét lépésrõl lépésre®

 PrintSync automatikus paraméterbeállítás – a választott®

nyomtatási stílustól függõen automatikus betûtípus- és   
raszterbeállítás

a hibák elkerülésére
Kijelzõn megjelenõ segítség, diagnosztika funkció

1
/Nagy fényerejû, VGA felbontású színes kijelzõ oldószer-4 

és ütésálló elõlappal

Teljes élettartamra tervezett fém rezgéscsillapító elem

csupán 3 hónap, vagy 100 indítás és leállítás után szükséges
Állapotjelzõ LED
Könnyen hordozható kivitel – egyedülállóan alacsony tömeg,
feltekerhetõ nyomtatófej-kábel, közben a vízszintestõlszállítás 

Kiterjesztett leállíthatóság a nyomtató akár 4 hétre is – 
leállítható és stabilan indítható, mindezt további teendõk nélkül 

Jelmagyarázat: alapfelszereltség opció
A Linx a folyamatos fejlesztései miatt fenntartja a jogot, hogy a specifikációk elõzetes bejelentés nélkül változzanak.

maximum 60 fokban freccsenõ víztõl védett

Valós idejû óra

Képek és logók USB-meghajtóról importálhatóak

Tükrözött és inverz nyomtatás

Automatikus szavatossági idõ számítás, az eltolás mértéke
egy másodperctõl egészen több évig terjedhet

akár 45 fokban is dönthetõ szivárgás, vagy tintafolyás nélkül

végígkísérõ funkció 

Érintõképernyõs mûködtetés

Hibalehetõségektõl mentes kellékanyag utántöltési rendszer
SureFill  támogatással, folyadékszintek jelzése a kijelzõn®

Alacsony szintek jelzése már 10 órával az üres állapot elõtt
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