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     Série 700 - Impressora a jato contínuo de tinta (CIJ) de 

pequenos caracteres, até 4 linhas 

A QbiD fornece impressoras a jato contínuo de tinta (CIJ) de pequenos caracteres, Série 

700, foi concebida para a impressão de embalagens principais, ou para a impressão direta 

em produtos onde são exigidas até 4 linhas de informação. Possui capacidade de 

impressão de texto, logotipos e códigos de barras até 12,5mm de altura, com uma única 

velocidade de linha até 300m/m. A Série 700 oferece uma utilização flexível assim como 

uma alternativa econômica para as tarefas mais comuns de codificação. 

 

  
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 │  Impressão econômica e confiável 
 

 │ Cabine e cabeça de impressão industriais robustas em aço inoxidável 

  │ Programação simples de mensagens por interface do teclado 

 │  Único botão para inicializar e/ou desligar o sistema 

 │  Até 4 linhas de impressão (2mm a 21mm) 

 │ Funcionalidade de impressão de códigos de barras, contadores e em tempo real 

 │  Armazenamento de até 100 mensagens 

 │ Tintas desenvolvidas para a maioria das aplicaçães e substratos  

 

 



 

 

 

Dimensões 

| Cabine: (L)490mm x (W)350mm x (H)502mm 

Peso: 30Kg 

| Cabeça de impressão: 

(L)241mm x (W)43,5mm 

Umbilical: 3 Metros (6m opcional) 

Características de impressão 

| até 4 linhas de texto 

| Altura de impressão de 2mm a 21mm 

| Fonte de matriz: 5x5, 7x5, 9x7, 16x11, 24x17, 

32x23 

| Capacidade de criação de logotipos 

| Simbologias de códigos de barras e caracteres 

especiais 

| Formatos em tempo real e de data 

| Espaçamento de linhas selecionável 

| Disposição vertical de texto (90°) 

| Negrito até 15 vezes 

Cõdigos de barras 

| Interfoliado 2 de 5 (ITF) 

| Cõdigo 39 

| UPC-A 

| 2/5 Industrial 

| EAN 8, EAN 13, EAN 128 (A,B,C) 

| 2D Matriz 

Contadores 

| Contador de aumento (1-9 dígitos) 

| Contador de diminuição (1-9 dígitos) 

| Número específico de lote e controle de 

quantidades de lotes 

 

 

 

 

Hora & Data 

| Formato juliano da data 

| Data de vencimento 

Conexões 

| Fotocélula 

| Cabo do codificador 

| RS232C a velocidades baud até 19.2 kb/s 

| Saída externa de alarme 

| USB. Ethernet (opcional) 

Velocidade de impressão 

| Uma linha até 300 metros/minuto 

| Até 1600 caracteres/segundo 

Tintas 

| Várias tintas à base de álcool e acetona 

| Solventes de reposição 

| Solventes para limpeza (1 litro e 5 litros) 

Teclado /Display 

| Teclado com teclas de membrana 

resistente 

| Display WYSIWYG de LCD retroiluminado 

Fornecimento de energia elétrica 

| 110-240 Vac, 50/60 Hz, monofásica 

Ambiente 

| 10-45ºC Temperatura de funcionamiento 

| 10ºC / hora max. variação 

| 0-90% RH sem condensação 

 

 

 



 

 

 

 

 

Os produtos QbiD cobrem toda a área da tecnologia de impressão, assim temos a certeza 

que lhe oferecemos hoje e no futuro a melhor solução possível para as suas necessidades 

de codificação de embalagens de primeira, segunda e terceira categoria. 

  │Impressão “Drop-On-Demand” (DOD) 

  │Impressoras de Alta Resolução 

  │Jacto Contínuo de Tinta (CIJ)  

  │Laser 

  │Aplicadores/Impressoras de Etiquetas 

  │Impressoras de Transferência Térmica 

  │Aplicadores de Etiquetas 

  │Tecnologia RFID 

  │Scanners e Sistemas de Visão 

  │Consumíveis: Tintas, solventes, etiquetas e fitas témicas 

 

 Para informação adicional, contactar: 

  

 

  

 www.pt-qbm.com         e-mail: vendas@pt-qbm.com   

 QbiD – CHQ          QbiD Iberia 

 División de Quality by Measurement      Divisão de Quality by Measurement 

 C/ Montnegre, 15-17. E-2       Rua Central da Corujeira, 110 

 08029 Barcelona         4300-111 Porto 

 Tel: +34 902 101 507        Tel:  +351 225 102 719 

 Fax: +34 933 226 608        Fax: +351 225 102 721 

As especificações acima são apenas dados de referência e podem sofrer alterações. Todas as marcas registadas 

pertencem aos seus respectivos proprietários. 

http://www.pt-qbm.com/

