
           Được thiết kế cho ứng dụng căn bản, mục tiêu ứng 
dụng in từ 1 đến 2 dòng tin, với 1-2 ca trực trong ngày, 5 ngày 
trong tuần và 2,000 đến 4,000 giờ hoạt động thường xuyên, 
dây chuyền sản xuất hoạt động với tốc độ vừa phải.

          Được thiết kế cho ứng dụng căn bản, cấp độ in từ 1 đến 
2 dòng tin, mã vạch, hình ảnh.  Mục tiêu ứng dụng in một ca 
trong ngày hoặc ít hơn, hoạt động từ 3-5 ngày trong tuần - 
trung bình 2,000 giờ hoặc ít hơn.  

            Được thiết kế cho ứng dụng cao, mục tiêu ứng dụng in 
từ 1, 2  hoặc 3 dòng tin, in mã vạch và hình ảnh. Mục tiêu ứng 
dụng in với 1-2 ca trực trong ngày, hoạt động 5 ngày trong tuần 
và 3,000 đến 5,000 giờ hoạt động thường xuyên, dây chuyền 
sản xuất hoạt động với tốc độ cao.

Công nghệ in code thế hệ mới.
In tốc độ cao. Không can thiệp. Hệ thống hoạt động liên tục.

Hệ thống in ấn và khắc dấu công nghiệp của BestCode in tốt nhất thông tin ngày tháng, mã vạch, 
ngày sản xuất (NSX), hạn sử dụng (HSD) và dữ liệu, code trên sản phẩm công nghiệp dây chuyền sản xuất 

và đảm bảo theo dõi được mã code của sản phẩm.

Hàng loạt các hệ thống máy in ký tự từ nhỏ đến lớn.
Hệ thống máy in Series 8 in với tốc độ cao, đáng tin cậy 

và in đa dạng trên bề mặt các chất liệu, bao gồm nhựa, thủy tinh, giấy và nhiều hơn nữa.

           Được thiết kế cho tốc độ cao/ sử dụng liên tục nhiều 
giờ, mục tiêu ứng dụng in từ 1, 2, 3, 4 hoặc 5 dòng tin, in mã 
vạch và hình ảnh. Mục tiêu ứng dụng với 2-3 ca trực trong 
ngày, hoạt động 5-7 ngày trong tuần và 6,000 đến 9,000 giờ 
hoạt động thường xuyên, dây chuyền sản xuất hoạt động với 
tốc độ cao.

          Được thiết kế cho tốc độ cao in từ 1, 2, 3, 4 và 5 dòng 
tin, in mã vạch hoặc hình ảnh. Mục tiêu ứng dụng in 1 hoặc 2 
ca trong ngày, 5 ngày trong tuần – 3,000 đến 5,000 giờ hoạt 
động thường xuyên, với dây chuyên sản xuất tốc độ cao. 

                 Hệ thống giải pháp in chuyên ngành trong mọi phạm 
vi ứng dụng trong ngành chế tạo và in độc quyền. Bao gồm 
Model 88S siêu bền, Model 88S in trực tiếp thực phẩm, Model 
88S in tốc độ cao, Model 88S in tốc độ cao một, Model 88S in 
màu sáng, Model 88S in màu sáng tốc độ cao. Xem chi tiết 
trong bảng thông số kỹ thuật.

QU
ALITY GU A RANTE

E



QUANG BAO TECHNOLOGY TRADING CO., LTD
Add : 99/4 Trinh Thi Mieng St,Tam Đong Hamlet, 
Thoi Tam Thon Ward, Hoc Mon Dist, HCM City

www.quangbao.vn       |  bestcode.com.vn

Tel: 08 - 37 100 937       |  Fax: 08 - 37 100 938  

Email: info@quangbao.vn
Hotline: 0906 880 838  |  Tax code: 0311828565

©2011-2017 BestCode. 
Designed and Manufactured by BestCode in Texas, USA

 t. 817.349.8555 | f. 817.349.8480 
 info@bestcode.co | www.bestcode.co

BestCode and Continuous Innovations are trademarks of BestCode. 
BestCode reserves the right to change specifications without notice.

Quang Bao - the official distributor of BestCode in Viet Nam and Campuchia

Add : No. 14, Lane 124, Nguyễn Xiển Street, 
Thanh Xuân District, Hà Nội

www.quangbao.vn       |  bestcode.com.vn
Hotline: 0906 880 838  |  Email: info@quangbao.vn

HA NOI BRANCH

Kỹ thuật Công nghệ in phun liên tục (CIJ), Điều khiển một đầu in

Giao diện người dùng 10.4” (264 mm) màn hình màu LCD, Màn hình cảm ứng, Biểu tượng đơn giản -  Giao diện người dùng hình ảnh (GUI)

Đầu in Chiều đầu in - in đa chiều

Số dòng in 1-2 dòng, 16 pixel 1-2 dòng, 16 pixel 1-3 dòng, 25 pixel 1-5 dòng, 32 pixel 1-5 Lines, 32 pixel

Fonts in 5, 7, 9, 12, 16 5, 7, 9, 12, 16 5, 7, 9, 12, 16, 19, 25 5, 7, 9, 12, 16, 19, 25, 32 5, 7, 9, 12, 16, 19, 25, 32

Chiều cao in .10" (2 mm) - .75" (19 mm) .06" (1.5 mm) - .75" (19 mm) .06" (1.5 mm) - .75" (19 mm) .06" (1.5 mm) - .75" (19 mm) .06" (1.5 mm) - .75" (19 mm)

Tốc độ in Lên đến 600 Feet/Phút  
(190 M/phút)

Lên đến 600 Feet/Phút 
(190 M/phút)

Lên đến 1300 Feet/Phút 
(397 M/phút)

Lên đến 1300 Feet/Phút  
(397 M/phút)

Up to 2000 Feet/Minute  
(600 M/phút)

Khoản cách in  .5" (12mm) - 2" (50mm) .5" (12mm) - 2" (50mm) .5" (12mm) - 2" (50mm) .5" (12mm) - 2" (50mm) .5" (12mm) - 2" (50mm)

Giao diện máy — RS232 RS232 RS232 RS232, Ethernet

Đầu vào   1 Photocell, 1 Shaft Encoder 1 Photocell, 1 Photocell or Programmable Input, 1 Shaft Encoder, 8 Field Programmable Inputs (256 tin in được chọn)

Đầu ra 4 đèn báo đầu ra 4 đèn báo đầu ra, 1 đầu ra chuyển tiếp

Vỏ máy IP55 Vỏ máy thép không gỉ 304 IP65 Stainless Steel  
Enclosure 304, 316 option

Tuổi thọ SmartFilter™ 2,000 giờ 2,000 giờ 5,000 giờ 5,000 giờ 10,000 giờ

Môi trường hoạt động Nhiệt độ: 32° - 122° F (0° - 50° C), % Độ ẩm tương thích: 10 - 90% (không ngưng tụ)

Nguồn điện yêu cầu Phạm vi tự động: 100 - 240 VAC (3 Amp), Tần số: 50 - 60 Hz, Nguồn tiêu thụ: 50 W

Chứng nhận CE Certified, RoHS Compliant

Tin nhắn /  
Tính năng hoạt động

 100 tin in Lưu trữ tin nhắn động (trên 1000 tin in),  Biên tập tin in chuẩn WYSIWYG, Kéo/ Thả vào vùng định dạng,  
In chữ nhiều quốc gia (Unicode), Thời gian hiện tại và ngày giờ hết hạn, Chức năng thay ca và xoay vòng

 

và Đếm sản phẩm và lô hàng, Thiết lập đếm từ xa, In hình ảnh, In liên tục và lặp lại, Tự động in ngược/ bỏ qua, 

 

Biểu tượng hoạt động đơn giản, Một nút khởi động, Một nút dừng/ Tắt nguồn, Mật khẩu bảo vệ, Password Secutrity, Tự động chuẩn đoán, 

 

Báo lỗi và bản ghi hoạt động, Dịch vụ nhắc nhở

Tính năng hoạt động Biểu tượng hoạt động đơn giản, Một nút khởi động, Một nút dừng/ Tắt nguồn, Mật khẩu bảo vệ, Password Secutrity, Tự động chuẩn đoán, Báo lỗi và bản ghi hoạt động 
Dịch vụ nhắc nhở, Chức năng sao lưu/ phục hồi, Tải cập nhật phần mềm bằng USB, Hoạt động với tất cả ngôn ngữ, Download ngôn ngữ

Bình mực/ Dung môi SmartFill™  Bình mực: 32 oz (946 ml),  SmartFill™  Bình dung môi: 32 oz (946 ml)

Bồn chứa nguyên liệu Bồn chức mực: 68 oz (2 lít), Bồn chứa dung môi: 102 oz (3 lít)

Loại mực in Mực đen khô nhanh ngay khi in Khô nhanh ngay khi in, Tất cả dãy mực in: MEK, Acetone, Ethanol, Mực trộn và mực màu chuyên cho thực phẩm

Dây đầu in 10 Feet (3 Meter) 10 Feet (3 Mét) — tùy chọn: 15 feet (4.5 Mét), Đầu in góc phải

Thiết bị tùy chọn Controller, Khung đầu in, Giá đèn báo, Photocells, Shaft Encoder, AirFlow™ Bộ lọc chống bụi (cho môi trường bụi), Trạm rửa đầu in

Series 8 Hệ thống giải pháp chuyên ngành — Model 88S tùy chọn  * Chi tiết chuyên ngành của máy in Series 8.

Model 88S siêu bền Hoạt động trong môi trường bụi cao hoặc ẩm ướt với vỏ thép 316 và lọc chống bụi cho vỏ máy và đầu in.

Model 88S in trực tiếp thực phẩm In trực tiếp lên sản phẩm thực phẩm với mực in được chứng nhận tiêu chuẩn theo FDA và USDA. 

Model 88S Siêu nhỏ In độ phân giải cao, kích thước chữ siêu nhỏ đồng thời in tốc độ cao — Chiều cao in ảnh và code là  .025" (.6 mm) — .4" (10 mm)

Model 88S Tốc độ cao In với tốc độ trên 50,000 chai trên giờ hoặc trên 1700 feet/phút (500 M/phút).

Model 88S Tốc độ cao một In tốc độ trên 55,000 chai trên giờ hoặc hơn 2000 feet/phút (600 M/phút)

Model 88S In màu sáng Dùng cho mực nhuộm màu sáng in trên bề mặt sản phẩm có màu tối.

Model 88S In màu sáng tốc độ cao In trên nền sản phẩm màu tối (dây và cáp điện) với tốc độ in trên 1700 feet/phút (500 M/phút).

Thông số kỹ thuật

 

/

Trọng lượng: 45 lbs (20 kg)


