
  

Spartūs aukštos kokybės spalvotų lipnių 
etikečių skaitmeninės spaudos sprendimai 

pagal poreikį 



  

Afinia L-801 tai aukštos kokybės 

spalvotas lipnių ir nelipnių etikečių 

ruloninio tipo spausdintuvas.  

L-801 ruloninio popieriaus spausdintuvo privalumas yra Memjet

technologija. Ji suteikia šiam spausdintuvui didelį iki 18 m/min greitį, o 1600 

dpi spaudos raiška leidžia išgauti natūralias ir ryškias spalvas. Memjet

statinės spausdinimo galvutės plotis – 216  mm, ji sudaryta iš 70 400 

purkštukų, kurie išpurškia milijonus lašelių per sekundę, tam naudojama taip 

vadinama ”kaskadinė technologija“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabar galima papildoma spalvų sutapatinimo programinė 
Wasatch SoftRIP. Moderni rastrinių atvaizdų apdorojimo 
programinė įranga reikalauja minimalaus pasiruošimo, turi 
intuityvią vartotojo sąsają bei galingą spaudos proceso  
valdymą, leidžia pasiekti puikią spalvų kokybę, taip taupydama 
Jūsų laiką ir pinigus. 
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Charakteristikos: 
 Spausdinimo greitis iki 304,88 mm/s (12“/s) 

arba 18 m/min 
 Spausdinimo raiška iki 1600 x 1600 dpi 
 USB 2.0 ir Ethernet 10/100 komunikaciniai 

prievadai 
 Vandens pagrindo CYMKK spalvotos rašalo 

kasetės, 250 mm x 5 
 Mažiau nei 10 s iki pirmos etiketės „šiltas 

startas“  
 Brūkšninių kodų raiška: 
o 1D (Code39) ne žemesnės nei B klasės, 10 mils 

brūkšnelio dydžio raiška 
o 2D (PDF417) ne žemesnės nei B klasės 10 mils celės 

dydžio raiška 
 

Žaliavos: 
 3 spausdinimo būdai: rulonas-rulonas, 

rulonas-nukirpimas, etikečių nuėmimas (ne 

atklijavimas) 
 Išorinis žaliavos rulono skersmuo iki 203,2 mm 

(8“) ant 76,2 mm (3“) tūtos 
 Etikečių juostos plotis nuo 50,8 mm (2“) iki 216 

mm (8,5“) 
 Maksimalus spausdinimo ilgis iškirstai etiketei 

– 304,8 mm (12“), ištisinei juostai – 1016 mm 

(40“) 
 Žaliavos storis nuo 0,1 mm iki 0,3 mm 
 Etikečių sekimas: pagal tarpelį (gap), pagal 

juodą brūkšnį (black mark) arba ištisinė juosta 
 Galima naudoti ištisinius rulonus ir bet kokios 

formos iškirstas etiketes, blizgiu, pusiau 

blizgiu, matiniu, permatomu ar reljefiniu 

paviršiumi 
 Galime pasiūlyti įvairių tipų žaliavų pagal 

užklausą. 
 

Darbinė aplinka: 
 Darbinė temperatūra 15 – 35oC, oro 

drėgnumas 20-85% 
 Sandėliavimo temperatūra -5 – 50oC, oro 

drėgnumas iki 85% 
 

 

 

 

Naudojimas ir priežiūra: 
 Vartotojui draugiška sąsaja 
 Paprastas paruošimas ir priežiūra 
 Apšviestas LCD valdymo skydelis, 7 

skirtingomis kalbomis 
 Indikaciniai LED 
 Integruotas žaliavų rulono išvyniotuvas su 

dangčiu nuo dulkių 
 Papildomas motorizuotas suvyniotuvas, 

galintis vynioti į bet kurią pusę 
 Integruotas automatinis etikečių nukirpėjas 
 Universalus vidinis maitinimo šaltinis 
 Lengvas priėjimas prie aptarnavimo nišų 
 Vietoje atnaujinama vidinė programinė įranga 

(fw).  
 Metalinis rėmas su pramoniniu atsparumu 
 Spausdintuvo tvarkyklių suderinamumas – 

Windows 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista 

(32/64-bit), XP (32/64-bit), Server 2008 

(32/64-bit) 
 Integruotas web serveris 
 Palaikomi tinklo protokolai – TCP/IP su DHCP 
 GPIO prievadai komunikavimui su 

periferinėmis sistemomis 
 

Fiziniai matmenys: 
 Dydis, cm I x P x G: 56 x 19 x 50 
 Svoris, kg: 39,2 (be eksploatacinių medžiagų) 

 

Garantija: 
 Spausdintuvui taikoma 12 mėn. gamintojo 

garantija 
o Serviso stočiai 30 d.  
o Spausdinimo galvutei 7 d. 

 

 

 

 

ATSTOVAS LIETUVOJE 

 

UAB „VYGĖJA“  

Šaltinių g. 3A, Vilnius, LT-03214 

+370 5 216 23 70 

+370 696 500 39 

info@vygeja.lt 

www.vygeja.lt  


