
Tecnologia Bluetooth. Flexível para impressão em locais difícies.

Smart-Jet Glide é uma impressora térmica e compacta que pode ser 

controlada à distância via Bluetooth por sistemas  Android (Smartphones e 

tablets) . Além disto pode imprimir em superfícies porosas e não porosas textos ,

código de barras, QR codes ,logos e datas.  O mecanismo Anti-choque se ajusta 

em superfícies irregulares garantindo impressões em alta qualidade sempre. 

IMPRESSORA  TÉRMICA

SMART-JET   GLIDE
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SMART-JET GLIDE
IMPRESSORA TÉRMICA INK JET
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App opera com Android Cartucho HP TIJ Impressão em sup. porosa e não porosaMecanismo Anti-choque

Especificações:

 Dimensões:  (C x L x A):   164.35  x 85.5  x 71.6 mm 

Peso  : Aprox. 450g. (sem o cartucho) 

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

Distância de Impressão  : Até 6 mm 

Temperatura de Operação : entre 5° C a 50° C 

Recursos:

Partes incluídas

Uma até seis linhas de impressão
Display de 2,8" colorido e com rotação automática
Conexão para PC e Smartphones   via software e app

  Imprime em superfícies porosas e não porosas
Sem partes móveis para eliminar a manutenção
Caracteres em Alta resolução  (150 por linha de texto)
Plugue e imprima com cartuchos HP 2.5
Imprime em alta qualidade código de barras, QR codes 

  

Mecanismo Anti-choque se ajusta para  
compensar irregulariedades nos produtos garantindo 
impressões com alta qualidade sempre

Conexão PC  via USB permite   
conectar banco de dados para impressões remotas 

 

Código de Barras dinâmico permite criar um unico 
código para cada produto 
Operação simples via teclado wireless

  

Troca do bico de impressão automático e auto limpeza  
garantem  vida extra ao cartucho de tinta

Armazena até  100 mensagens na memória
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