
LINX TT 750 
NYOMTATÓ

A Linx  TT sorozatú hőátadó felülnyomtatók ideális nyomtatási 
megoldást biztosítanak a flexibilis csomagolásokhoz számos különféle 
ipari alkalmazásnál.

Az alacsony teljes tulajdonlási költség biztosítására és a gyártósori 
teljesítmény növelésére tervezett Linx  TT sorozatú nyomtatók 
különösen alkalmasak minőségmegőrzési idők, tételkódok, 
vonalkódok, összetevők, logók és egyéb termékinformációk állandó 
minőségű és hibamentes nyomtatására.

A továbbfejlesztett motoros hajtással, amely lehetővé teszi a sűrített 
levegő nélküli működtetést, a Linx  TT sorozatú nyomtatók akár 
1000 mm/s sebességgel nyomtatnak 107 mm-es szélességig.  

Alacsony teljes tulajdonlási 
költség

  Sűrített levegő nélküli működés 
– csökkennek a telepítési és 
üzemeltetési költségek, és állandó 
nyomtatási minőség biztosítható

  Nyomtatók és szalagok 
szélesebb kínálata – jobban 
lefedhetők az alkalmazási és 
gyártósori nyomtatási igények

  A szalagfelhasználás 
optimalizálásának lehetősége –  
3 választható szalagtakarékos mód

Hosszabb üzemidő

  Gyors és egyszerű szalagcsere – 
könnyű, egyszerű, nyomógombos 
kazettarendszer

  Minimális állásidő a szalagcsere 
miatt és fokozott gyártósori 
hatékonyság – akár 1200 m 
szalaghosszúság

  Optimális számú, felhasználó 
által karbantartható alkatrész – 
könnyen cserélhető alkatrészek

Könnyed használat

  A nyomtatási minőség kényelmes 
beállítása és fenntartása – 
elektronikus nyomásszabályozás 
révén

  Fáradságmentes szalagcsere 
– a hibák számának minimálisra 
csökkentésére tervezett egyszerű 
kazettarendszer

  Gondtalan nyomtatókezelés – 
érintésérzékeny, felhasználóbarát 
grafikus felület



TELJESÍTMÉNY

Szakaszos és folyamatos üzemmód ugyanabban 
a nyomtatóban

A nyomtatófej jellemzői: 
32 mm, 300 dpi, 12 pont/mm; 
53 mm, 300 dpi, 12 pont/mm

Nyomtatási terület – szakaszos mozgású üzemmód: 
Max. 32 mm (sz) x 75 mm (h) (32 mm-es) 
Max. 53 mm (sz) x 75 mm (h) (53 mm-es)

Nyomtatási terület – folyamatos mozgású üzemmód: 
Max. 32 mm (sz) x 200 mm (h) (32 mm-es) 
Max. 53 mm (sz) x 200 mm (h) (53 mm-es)

Maximális teljesítmény*: 
250 nyomat percenként

Szalagszélesség: 
20 mm – 35 mm (32 mm-es) 
20 mm – 55 mm (53 mm-es)

Maximális szalaghossz:  
Akár 1200 m

Szalaghézag a feliratok között: 
0,5 mm névleges

Nyomtatási sebesség* – szakaszos mozgású 
üzemmód:  
40 mm/s – 750 mm/s

Nyomtatási sebesség* – folyamatos mozgású 
üzemmód:  
40 mm/s – 750 mm/s

Kábelhossz a nyomtató és a tápegység között: 
3 méter (opcionálisan 5 m)

 
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

8” WVGA (800 x 480) LCD érintőképernyő, grafikus 
felhasználói felület WYSIWYG nyomtatási előnézettel

Automatikus, kétirányú szalagtovábbító hajtás 
szalagfogyasztás-jelzővel, és szalagszakadás-/
tekercsvég-érzékeléssel

Könnyű, egyszerű, nyomógombos kazettakialakítás

Beépített diagnosztika a nyomtatófej állapotának 
ellenőrzésével

3 szintű jelszavas védelem

Választható kezelői nyelv

 
*A nyomtatási sebességek és a teljesítmény anyag-, 
alkalmazás- és beállításfüggőek
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PROGRAMOZÁSI ÉS NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

Linx CLARiSOFT® felirattervező szoftver

Letölthető teljes betűtípus támogatás a Windows®  
TrueType® formátumhoz (beleértve a több nyelvet 
és az Unicode-támogatást)

EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN128, 
Code 128, ITF, PDF417, Data Matrix, QR, RSS 
vonalkód (beleértve a 2D kompozit kódokat)

Fix/változtatható/összevont szöveg- és számmezők

Felhasználó által megadható szöveg- és számmezők

Szövegek, számlálók és vonalkódok automatikus 
növelése/csökkentése 

Alap rajzfunkciók

Rugalmas dátum-/időformátumok

Minőségmegőrzési idő automatikus kiszámítása 

Formátumok műszakhoz rendelt kódnyomtatáshoz

Többféle grafikai formátum támogatása – 
tetszőleges méret a maximális nyomtatási területig

Hivatkozásmezők adatbázisokhoz

Mezőtájolás: 0°, 90°, 180°, 270° 

Tükrözött, elforgatott és inverz nyomtatás

Valós idejű órafunkciók 

Felhasználó által konfigurálható legördülőlista-
mezők

Radiális, szakaszos csíkok és váltottsoros képek, 
szalagtakarékos funkció

 
RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Univerzális konzolrendszer a nyomtató szakaszos 
és folyamatos mozgású csomagológépbe való 
integrálásához

 
VÁLASZTHATÓ SZALAGOK

Viasz/gyanta vagy gyantás tinta

Különféle színek, hosszúságok és szélességek

 

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

Külső bemenetek (teljes mértékben szoftveresen 
konfigurálható): 
3 PNP bemenet

Külső kimenetek (teljes mértékben szoftveresen 
konfigurálható): 
2 relékimenet és 2 PNP +24 V kimenet

RS232

Ethernet

USB-memóriakulcs támogatása

Bináris és ASCII-kódolású adatátvitel

Asztali számítógépes mód (távoli adatbázis) a 
CLARiNET® (opcionális) használatával

Claricom CLARiNET® kódnyomtatótól független 
hálózatkezelő szoftver (opcionális)

Akár négy TT 750 nyomtató csatlakoztatása 
egyetlen felhasználói felülethez

 
FIZIKAI JELLEMZŐK

Levegőellátás: Nincs szükség sűrített levegőre

Páratartalom: Max. 85%

Tápellátás: 100–240 VAC, 50/60 Hz

Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 40 °C

 
ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉG

CE

NRTL

FCC

A Linx folyamatos termékfejlesztési politikát 
folytat, és fenntartja a jogot a termékek műszaki  
adatainak értesítés nélküli módosítására.

Műszaki adatok

Linx TT 750

VEZÉRLŐ – 
FELÜLNÉZET

VEZÉRLŐ – 
ELÖLNÉZET

165 mm

NYOMTATÓ SZALAGKAZETTA

240 mm 204 mm
182 mm

34 mm

240 mm
178 mm

(225 mm az illesztési hézaggal együtt)

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:  
Printec BB Kft, 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 193-195.   

Telefon: +36 (93) 325-757 E-mail: info@printec.hu Webhely: www.printec.hu

A Linx a Linx Printing Technologies Ltd. bejegyzett védjegye.  
A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.  

A TrueType az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
© Linx Printing Technologies Ltd 2020


