
Visit our website at AfiniaLabel.com/Sample 

to request a free sample & ink cost estimate.

V domě, Na poptávky, Barevné etikety

Ovládací panel 
s podsvíceným

LCD displejem

Zabudovaný
odvíječ

s krytem na 
ochranu

proti prachu

Snadno přístupné
servisní pozice pro
výměnu a správu

hlavy a inkoustových
kazet

VÝHODY
RYCHLOST

 » Tvorba etiket rychlostí
až 60ft/min (18m/min)  
v nádherně plných barvách
schopných tisku ve foto-
kvalitě s rozlišením 1600DPI

ZÁKLADY

 » S ovladačem na L801’s 
pro Windows™ můžete 
dosáhnout uplné kvality  
pomocí libovolného 
programu. 
Program BarTender

 Light, Seagull Scientific’s  

je průmyslový program
pro tisk štítků. Tento 
program je součástí 

NÍZKÁ CENA

 » L801 má ve své třídě 
nejnižší cenu za tisk,
díky velké kapacitě 1.25l 
inkoustu a také jeho
ekonomickému  
využívání.

KONTAKT
Pro více informací o použití a výhodách 

 nás prosím kontaktujte

 » 604 425 715

 » stanislav@kipex.cz

L801 zobrazená s 
externím navíječem

BAREVNÁ TISKÁRNA ETIKET

balení tiskárny

Afinia L801 je barevná tiskárna etiket, založená na 
technologii Memjet. Nabízí špičkové náklady na pořízení 
tisku, odolné provedení, plnobarevný tisk rychlostí až 60ft
(18m) za minutu. L801 je ideálním řešením pro tisk 
profesionálního značení s častými změnami.   



888.215.3966

sales@afinia.com

AfiniaLabel.com

Založeno na  Memjet

Tiskové hlavy memjet využívají unikátní ”vodopádovou” 

technologii, která umožňuje každé ze 70.400 trysek stříle

milióny inkoustových kapek za sekundu. Tato 8,5 palcová

širokoúhlá trysková hlava je energeticky účinnější, mechanicky 

spolehlivější a až 8x rychlejší než většina černobílých tiskáren 

etiket. 

Vlastní řídicí čipy a software byly vyvinuty tak, aby držely krok  

s rychlostí tiskové hlavy memjet. Dokonce i inkoust je speciálně 

vyvinutý pro optimální vysokorychlostní tisk. 

Napájení:  

Maximální délka etikety:  

Podporovaná média:  

Snímání médií: 

Operační teploty: 

Uživatelské rozhraní:  

Kontrolní panel: 

 

 

Síťový protokol:  

Firmware: 

Rozměry:  

Váha: 

PANTONE® podpora:

Podávání médií: 

Výstup médií: 

 

Tisková hlava: 

Šíře médií:

Tisková rychlost: 

Rozlišení tisku: 

1D čárové kódy:  

2D čárové kódy:  

Rozhraní: 

Tiskový software:  

Kompatibilita ovladačů: 

Inkoustový systém:  

Čas do první etikety: 

Uzavřený podavač s ochranným krytem pro   
max. návin 203,2mm s dutinkou 76,2mm

Nastavitelné na Roll-to-Roll, Roll-to-Cut  
s využitím zabudované řezačky a svorkový 
mechanismus pro mód Prin-and-Pressent

Snadno vyměnitelná 8.5" (216 mm) široká 
s 70,440 tryskami

2" – 8.5" (50.8 mm – 216 mm)

Až12"/sec (304.8 mm/sekunda)

Až 1600 x 1600 DPI

Minimálně Grade B (Code39) s šířkou kódu  
0.4" (10mm) 

2D čárové kódy minimálně Grade B (PDF417) s 
velikostí článku 0.4” (10mm)

Připojitelnost přes USB 2.0/Ethernet 10/100

Dodáváno s Bartender Basic softwareem 
a standardním ovladačem tiskárny pro Windows™ 

32/64-bit Windows Vista/Windows 8, 32-bit 
Windows XP

Barva na bázi inkoustu v kazetách, 250 ml, 
individualní CYMKK (2 black) 

< 10 sec (zahřívání)

Univerzální interní zdroj napájení,  
110V – 220V

40" (1 metr) při  Roll-to-Roll, 8" (20 cm) 
při Roll-to-Cut

Lesklý, pololesklý a matný. Celý sortiment 
k dispozici na planet-group.it

Mezery etiket, černá značka, nekonečné médium

15° to 35°C (59° to 95°F) at RH 20-80%

Z prohlížeče přístupný operační systém 
pro snadné ovládání, monitorování a výpočet

Podsvícený LCD diplay s 8 jazyky – 
Angličtina, Francouština, Italština, Němčina,  
Španělština, Tradiční & zjednodušená   
Čínština a Japonština

TCP/IP síťový protokol (Manuálně nastavitelná 
IP nebo DHCP) 

Aktualizovatelný

18.9" x 19" x 21.1"  
(480 mm x 485 mm x 535 mm)

83 lbs (37.6 kg) — Pouze tiskárna

Spot barvy, k dispozici rozsáhlá podpora ICC 
profilu s volitelnými Wasatch RIP

O Afinia Label 

Afinia, divize Microboards Technology 

LLC, je lídrem specializovaným na tiskové 

řešení. V naší 20ti leté historii máme vedoucí  

postavení v oblasti duplikace disků, 3D tisku a 

označování. Naše vysoce kvalitní produkty 

zaručují správnou cestu pro vaše značení hned  

na poprvé před aplikací a eliminují frustraci 

z vyhazování nepoužitelných a zastaralých štítků. 

Afinia prodává také stolní 3D tiskárny a získala 

ocenění “Best Overall Experience” ve prestižním 

Magazínu 3D Printing Buyer’s Guide. 

Afinia poskytuje kvalitní produkty s impozantní 

zákaznickou podporou.
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