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Inline tiskárna Savema SVM 53-50 I

Savema SVM 53-50 I - vysoký výkon, nízké náklady. Tyto termotransferové tiskárny jsou dostatečně univerzální pro tisk fixního 
či variablního textu, dat a grafiky přímo na obalový materiál produktu. Jsou ideální pro tisk čárových kódů v reálném čase, čísel 
šarží, cen, dat expirace a mnoho dalšího. Model držáku 53-70 I lze snadno integrovat do stroje jako jsou vertikální či horizontální 
baličky, primární aplikátory etiket a balící zařízení. Tyto jednotky jsou vhodné pro všechny taktovací aplikace v potravinářském, 
farmaceutickém, kosmetickém nebo automobilovém průmyslu. Mají schopnost tisknout všechny druhy 1D čárových kódů a 2D 
Data Matrix kódů.

 » Patentovaná dlouhá životnost mechanické konstrukce, která nepotřebuje obsluhu
 » Kapacita pásky 600 m, oblast tisku 53 mm x 50 mm pro taktovací
 » Kvalita tisku 300 dpi (12 bodů / palec), rychlost tisku až 450 mm za sekundu
 » USB může být použito pro přesun zpráv mezi tiskárnami a konfiguraci nastavení pro lokální bázi či zálohování a obno- 

       vení zpráv a nastavení tiskárny
 » Velká paměť pro všechny formáty štítků, které mohou být uloženy v zařízení 

SVM 53-50 I

Popis

Klíčové vlastnosti

Savema 
Inline tiskárna
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 » Pole Real DATE/Time (volný formát),  grafika, sériová čísla, text, variabilní pole, dávky  
    RS 232 import, rotace (90°, 180°, 270°) 
    Volná pole pro  čárové kódy a pod.

 » Čárové kódy 1D čárové kódy, 2D čárové kódy, Datamatrix, EAN-13, EAN-8, EAN-128, CODE 128, CODE 39,  
    ITF-2 of 5, CODE 93, DUN 14, ISBN, UPC-A, GS1 Data Bar, 2D Datamatrix

 » Komunikace RS-232 (PC), LAN, USB 
    Standardně 12 jazyků včetně češtiny

 » PC program SAYASIS Label Program

Programování

 » Šířka tisku: 53 mm
 » Délka tisku: 50 mm
 » Rozlišení: 12 bodů/mm (300 dpi),  

    horizontálně i vertikálně
 » Rychlost tisku: až 450 mm/s
 » Produkce: 400 etiket/min (na jedné lince) 
 » Délka pásky: 600 m
 » Šířka pásky: 22 mm and 35 mm; 55 mm
 » Paměť: textová paměť: 5000 šablon,  

    USB standard
 » Napájení: 110/220 V, 50/60 Hz
 » Vzduch: min. 1 bar max. 4 bary
 » Rozměry (ŠxVxH): 190 x 175 x 200 mm
 » Váha:  5,6 kg
 » Operační teplota: 5-40 °C
 » Ovládací panel: 4,3“ dotyková obrazovka
 » Výstupy: Stroj při chybě (zabezpečení 

    proti poruchám) - image ready, 
    zapnutí, tisk za minutu atd.

Specifikace


