
Portátil. Leve. Esta é a SmartJet Hand. 

A Smart-Jet Hand combina um design avançado e simples para impressões  
móveis. A Smart-Jet Hand pode ser programada via dispositivos móveis

 

                    •   Imprime em qualquer produto e ângulo 
                      •  Imprime em diâmetros pequenos

          •  Troque a mensagem a qualquer momento 
       via Android ou teclado sem fio

IMPRIMA EM QUALQUER LUGAR COM A IMPRESSORA  PORTÁTIL

SMART-JET HAND
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por sistemas Android, ou via teclado para trocas rápidas

 830g com bateria 
e cartucho

•  Portátil e leve:



SMART-JET HAND
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Superfície Porosa Superfície NÃO porosa

HP TIJ 2.5 cartucho

RECURSOS

 Impressão em alta resolução (até 300dpi)

Cartuchos com tecnologia HP 2.5 

Impressão de Logos e código de barras

Display de 2.8" 256K colorido TFT LCD 

Botão de disparo e teclado sem fio 

4 LED indicadores: Fotocélula, Alarme, Bluetooth, Imprimindo 

Crie mensagens via teclado sem fio ou Dispositivos Android

Armazene até 100 mensagens na memória interna

Funções programáveis de data e hora

Contadores simples e em cascata (lotes e boxes) 

 Backup e restore via Pen Drive

Cabeça de Impressão dupla  

Circuito de proteção para troca de cartucho sem parar a impressão

Vários níveis de densidade e resolução

Compacta e simples:

� Peso reduzido

Tensão de trabalho  10.8/12 VDC

 Distância de impressão  até 6 mm do produto           "

Características:

�  Idiomas : Português , Inglês, Espanhol e Chinês

Caracteres alfanuméricos, logos, data/hora, validade, turno,  
 contador e código de barras

Altura do caracter até  12.7 mm 

Velocidade até 70m/min com 300 dpi de resolução

300 dpi de resolução vertical  

6 alturas diferentes de fontes, até 6 linhas por mensagem

Suporta Cartão  HP Smart  

Encoder incorporado à impressora

Mensagem , ajustes e parâmetros de impressão podem ser alterados  
 e enviados via teclado sem fio ,tablets ou smartphones

Tintas e Acessórios

Opera com tintas base água ou solvente MSSC 

Carregador de bateria 

Teclado sem fio

Bateria reserva ** não incluida no pacote padrão   

Temperatura de Operação:

� Entre 5° C to 50° C 

Garantia:

 12 meses exceto itens de desgaste e tintas

Componentes inclusos
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