
 

 

  

                        Quality by Identification 

Série 500 – Impressoras Compactas de Alta Resoluçãó 

 

O design compacto das impressoras de alta resolução, Série 500, oferece uma 

flexibilidade para atender às necessidades da maioria das aplicações de codificação 

alfanumérica de embalagens principais e secundárias. A instalação da impressora é muito  

simple, assim não requer qualquer integração com um sistema controlador ou computador  

externo.  

A grande variedade de tintas disponível, permite imprimir na maioria das superfícies : papel,  

plástico, alumínio e outros materiais, tanto porosa e não porosa. 

 
 │ Impressora compacta : 25x16x8 cm, fácil de montar 

 
 │ Cabeça piezelétrica com auto-limpeza 

 │ Codificação do lado, superior ou inferior 

 │ Autônoma: não requer integração 

 │ Impressão de texto , contadores , data e hora 

 │ 16mm altura de impressão, até 6 linhas de texto 

 │ Até 40 caracteres por linha 

 │ Velocidade de até 55.000 produtos por hora 

 │ Tintas pretas, brancas e UV de secagem rápida  

 │ Baixo consumo de tinta 

 │ Sincronização com velocidade variável da linha 

 │ Baixo custo. Fabricado na UE 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

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 
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 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. 
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