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Codifique seus produtos usando seu banco de dados ‘ON LINE’ 

Apresentamos a nova Smart-Jet DL 200 codificadora térmica. Desenvolvida para aplicação

direta na linha de produção, sua tecnologia oferece confiabilidade superior  bem como uma

grande variedade de informações a serem impressas . É simples imprimir informações  

direto de seu banco de dados  personalizando cada produto com texto ,datas , lotes , 

contadores e código de barras de até 25mm de altura ,além disto tudo pode ser feito  via

navegador web sem necessidade de baixar programas com conexão direta WI-FI.

IMPRESSORA A JATO DE TINTA TÉRMICA

SMART-JET DL200

.
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SMART-JET DL200 
IMPRESSORA TÉRMICA INK JET
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Recursos:

Partes incluídas

 Cartucho HP TIJ 2.5 Imprime em superfícies Porosas e Não Porosas Combine os dois cartuchos para imprimir até 25,4mm de altura

Conexão PC via Wi-Fi ou Ethernet App opera com Android ou iOS devices

F

� Conecte diretamente seu banco de dados e imprima  
 informações variáveis como contadores ,lotes , etc.

� Conexão pode ser via  Wi-Fi ou Ethernet

� Funciona como  Wi-Fi hotspot para conexão direta de 
 Pcs , tablets ou  Smartphones

� Controle via rede ou via dispositivos móveis 

� Programa é operado via   web browser 
 (sem instalação de programas) 

� Controle até 10 impressoras pelo modo Multi-Controle

� As mensagens são armazenadas na impressora 

�  Operação  via Smartphone por IOS ou Android app

�  Imprime caracteres de até  25,4mm de altura  

� CE Certificada

Especificações ::

�  Dimensões: (C x L x A):   214 mm x 76 mm x 101.5 mm 

�    Peso :  Aproximadamente 900 g  (sem os cartuchos)

�   Tensão  : Automático AC 100-240 V, 50/60 Hz

�  Distância de Impressão : Até  6 mm do produto 

�    Temperatura de Operação :  Entre  5° C a 50° C)
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