DU ØNSKER LØNNSOM
PRODUKSJON AV
ETIKETTER I MINDRE
SERIER
RETHINK LABEL PRINTING

Digital farge
etikettprinter
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Datablad for AccurioLabel 230. Utskrift av etiketter på en ny måte

HØYESTE KVALITET

HØY PRODUKTIVITET

Sammenlignbar oppløsning med offset

Utskriftshastighet

– Fremragende oppløsning på 1200 dpi x 8 bit
produserer en enestående kvalitet

– AccurioLabel 230 utskrifter med maks. hastighet
23,4 m/min

Matehastighetsdeteksjon

– De fleste typer kontaktpapir og filmer [PP, PET,
YUPO] kan skrives ut med maks. hastighet [120 160μm tykkelse]

– AccurioLabel 230 er utstyrt med en
hastighetsdetektor som gjenkjenner
mediematingen og sikrer stor nøyaktighet

Oppvarmingstid

Web Cleaning System

– Ingen ventetid mellom jobber

– Web Cleaning System bidrar til å fjerne støy og små
partikler som kan påvirke printkvaliteten

– Minimerer papiravfall og forbedrer lønnsomheten

Konsekvent fargegjengivelse
– Teknologi for kontroll av fargetetthet

Enkel papirjustering
– AccurioLabel 230 har webstyring for unwinder og
rewinder for optimal og nøyaktig mating av medier.

– Avanserte verktøy for fargehåndtering

DINE FORDELER MED
AccurioLabel 230
TENK NYTT OM PRINT AV ETIKETTER
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Datablad for AccurioLabel 230. Utskrift av etiketter på en ny måte

VARIASJON I UTSKRIFTSJOBBER

ENKEL Å BRUKE

Overprinting

– Vedlikeholdsoppgavene på AccurioLabel 230 er
enkle og kan utføres svært raskt

– Med sitt overskrivingssett kan AccurioLabel 230
overskrive ferdigtrykte medier

To ulike papirbredder
– AccurioLabel 230 kan stilles inn til to ulike
papirbredder på 250 og 330 mm ved å bytte ut
sentrale komponenter

JDF/JMF
– AccurioLabel 230 er JDF/JMF-kompatibel.

– Oppgaver som er tidkrevende på analoge maskiner,
som f.eks. fargejusteringer, gjøres enkelt på denne
digitale maskinen
– Den er enkel å bruke ved å følge instruksjonene på
skjermen: intet behov for omfattende
brukeropplæring
– Frigjør tid hos operatørene, slik at de kan utføre
andre oppgaver

KOMPATIBEL MED EN REKKE MEDIUM
- Ingen forhåndsbehandling av medium kreves
– Ingen spesielle medier er nødvendig

TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

TENK NYTT OM PRINT AV ETIKETTER
System
Teknologi

Elektrofotografering med tørr toner

Oppløsning

1200 x 1200 dpi x 8 bit
tilsvarer 1200 x 3600 dpi

Papirbredde

250 mm til 330 mm

Maks. utskrevet bildestørrelse

1195 x 320 mm

Maks. utskrevet bildebredde

320 mm

Mengde/underlagstykkelse

81 til 256 g/m²

Mulige underlag

Papir, YUPO, PP, PET

Matehastighet (utskriftshastighet)

23,4 m/min., 18,9 m/min., 13,5 m/min., 9,45 m/min.
Hastighet avhenger av papirtype (standardhastighet): 23,4 m/min)

Enhetsmål (B x D x H)

3869 x 1141 x 1478 mm

Vekt

942 kg

Webstyring

Integrert webstyring (BST) for avviklingsenheten og oppvikleren

Konvertering

Mulighet for tilkobling av utvalgte etterbehandlingsenheter

Kontroller
Intern Konica Minolta-kontroller

IC-605B

Alternativer
Overskrivingssett
Web Cleaning System
Luftkompressor (hvis luftforsyning ikke er tilgjengelig på stedet)
Lengde kutter

Konica Minolta Business Solutions Norge AS Maridalsveien 323, 0872 Oslo, Norge
www.konicaminolta.no

05/2019

– Støtte for og tilgjengelighet av angitte spesifikasjoner og funksjonalitet varierer avhengig av operativsystem, applikasjoner, nettverksprotokoller samt
nettverks- og systemkonfigurasjoner.
–Den faktiske levetiden til forbruksartikler vil variere avhengig av bruk og andre utskriftsvariabler, som dekningsgrad, papirformat, medietype, kontinuerlig eller avbrutt utskrift,
omgivelsestemperatur og luftfuktighet.
– Spesifikasjoner er basert på informasjon som var tilgjengelig ved trykkingen, og kan endres uten varsel.
– Konica Minolta garanterer ikke at oppgitte spesifikasjoner er fri for feil.
– Alle merker og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker tilhørende sine respektive eiere, og anerkjennes herved.

