
Edinstven majhen krmilnik in tiskalnik v enem idealen 
za tiskalna opravila ki se ponavljajo

HP TIJ 2.5 tehnologija
HSAJET® Micron je zasnovan na zanesljivi HP TIJ 
2.5 tehnologiji, katera zagotavlja konsistentno, 
visokokakovostno, hitro tiskanje, izjemno vrednost in 
enostavnost uporabe. 

Micron je idealen za tisk na nalepke, na vse kartone za 
prehrambeno in farmacevtsko embalažo in tudi na folijo. 
Možnosti so neskončne.

Nalaganje podatkov za tisk iz USB ključa
Izdelate opravilo za tiskanje na računalniku z pomočjo 
brezplačne programske opreme MicroDraw, ki jo 
dostavljamo skupaj s tiskalnikom. Opravilo prenesite 
na USB ključ, povežite se z tiskalnikom Micron in že ste 
pripravljeni natisniti. Sporočilo lahko shranite v notranji 
pomnilnik in se USB ključ lahko odstrani.

Enostavno za integracijo in uporabo
Tiskalnik Micron je “out of the box” enota. Namestite 
kartušo v tiskalno glavo, priključite na napajanje in s 
pritiskom gumba začne tiskalnik takoj tiskati.

Tiskalnik zajema zelo malo prostora. Ne veliko več kot 
ena kartuša. Zaradi tega je zelo enostavno integrirati 
tiskalnik. 

Tiskanje je mogoče vodoravno, ali enostavno spremenite 
pozicijo tiskalnika za 90° za navpični (z vrha navzdol) tisk.

Vgrajeni senzor
Micron ima notranji senzor. Če je potreben zunanji senzor, 
lahko ga se priključi direktno na tiskalnik. 

Oddaljenost senzorja je lahko izbrana pri izdelavi 
tiskalnega opravila.

½” višina tiska
HSAJET® Micron deluje z eno HP kartušo, ki omogoča 
višino tiska do 12.7 mm.

Kartuše
Dostopna široka paleta črnil za vsako aplikacijo: črnila v 
različnih barvah, UV črnila ali hitrosošeča črnila. Printer 
omogoča nastavitve parametrov za vsako črnilo da bi 
dosegel najboljše rezultate v vseh situacijah.

Resolucija tiskanja 300 x 300 dpi
• GRAFIKA • TEKST (ALFANUMERIČNI)

• ŠTEVCI • ČRTNE KODE (FIKSNE)*

• DATUMI IN URA (V REALNEM ČASU IN PRILAGOJENI)

• 3 PISAVE WINDOWS TRUE TYPE
* Za več informacij o specifičnih črtnih kodah, obiščite spletno stran www.
hsasystems.com 

Micron MCHP1
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Tehnologija
HP TIJ 2.5

Frekvenca izpisa
15 KHz

Višina tiska
12.7 mm / ½”

Tiskalne glave
1 kartuša za tiskanje

Distanca tiskalne glave
0.5-2.0 mm (od tiskalne glave do  
 predmeta tiska)

Elektrika
15 V (napajanje vključeno v paketu)

Kapaciteta spomina
1 tiskalno opravilo v enoti

Softver za izdelavo sporočil
MicroDraw (za Win PC )

Karakteristike tiska
Levo/desno, z vrha navzdol

Tehnični detajli
HSAJET® MICRON MCHP1
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Resolucija (Vodoravna)
Različne resolucije izbira se lahko med 50 in 600 dpi.
Na maksimalno hitrost vpliva izbira vodoravne resolucije, 
ker frekvenca tiskalne glave ostaja enaka.
75 dpi maksimalno 302 m/min, do 600 dpi maksimalno 
38 m/min

Resolucija (Navpična)
Znižajte stroške črnila z odstranitvijo vrstic iz slike.
Dostopne opcije so 300, 225, 200, in 150 DPI (0%, 25%, 
33%, 50% znižanje).
Opazite da je zaradi samo ½" višine tiska, število aktivnih 
pik 150 do 75.

Oblikovne značilnosti
Maksimalna dolžina sporočila 2400  
 piksela (~10 cm pri 600 dpi)
Podpira pisavo Unicode v tekstu
Vrtenje predmeta (fiksno): prosto
Vrtenje predmeta (varijabilno): 180 st.
Deluje z mm/inč/pika/piksel

Vmesnik
USB 2.0
Enkoder input 3-33 V (SUB D 9)
In-/Output 3-33 V (SUB D 9)

Signali
Signal za nizko stanje črnila (dioda)
Signal za tisk (dioda)
Vgrajeni senzor

V skladu z
CE direktivo

Ohišje
Nerjaveče jeklo

Teža
0.53 kg / 1.17 lbs

Dodatna oprema
• USB ključ (vključen)
• Zunanji senzor
• Enkoder
• Nosilci
• Okovje (Inocon FLK18 mm vključen)

NAJNOVEJŠA VERZIJA BROŠURE DOSTOPNA NA SPLETNI STRANI
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DISTRIBUTER:

Resolucija (DPI)
(vodoravna x navpična)

Maksimalna hitrost

m / min čevelj / min

300 x 300 1 vrstica 76 250

150 x 300 1 vrstica 152 500

  75 x 300 1 vrstica 304 1000


