
 

 

  

                        Quality by Identification 

Série 300TT – Impressoras Industriais de Etiquetas 

 

As impressoras industriais de etiquetas por transferência térmica da série 300TT estão 

disponíveis com módulos de impressão para resolução de 203dpi ou 305dpi, para a 

impressão de etiquetas com largura de até 178mm. O visor dispõe de vários idiomas e po de 

ser programado como posto de trabalho individual ou em rede. As etiquetas podem ser 

criadas com a maioria dos programas de criação de etiquetas, possibilitando assim o máximo 

de flexibilidade para o utilizador final. 

 

 

 

 

 

 │  Impressoras industriais de etiquetas, dos melhores fabricantes do mercado  

 
 │ Serviço e peças de reposição para impressoras Sato, Zebra, Citizen, Godex, entre outras 

 │ Resolução de impressão de 203dpi, 305dpi ou 600dpi 

 │ Velocidade de impressão de até 250mm/s 

 │ Ligação através de uma larga gama de interfaces de conexão: RS232, Ethernet, USB,... 

│ Fácil integração aos equipamentos na linha e bases de dados 

│ Preparadas para etiquetas RFID 

│ Vasta gama de acessórios: dispensador, cortador, rebobinador, ampliação de memória  

│ Software de generação de etiquetas (opcional) 

 



 

 

 

 

 

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/

