
400A
Máy in phun công nghiệp ký tự nhỏ

Máy in phun date công nghiệp 
FASTJET A400 được sử dụng đơn 
giản và đáng tin cậy khi in mã code 
và là giải pháp in trên mọi thứ. Máy 
in với giá rẻ tiết giảm việc vận hành 
và bảo trì.

Đầu in được tự động làm sạch và 
đầu nozzle bằng ruby, giao diện đơn 
giản, Micropump, kỹ thuật phân tán 
mực chính xác mang trãi nghiệm in 
đáng tin cậy, rõ ràng hơn và dễ sử 
dụng hơn.

In đến 5 dòng tin, in bardcodes, in 
code 2D và logo với tốc độ  lên đến 
300m/phút. Kết nối USB, các máy 
in được chuyển tải tin in với nhau.

Đầu in được tối ưu hóa bằng hệ 
thống làm nóng tĩnh nhiệt, nhiệt độ 
đầu in giúp hiệu quả in ổn định, linh 
hoạt hơn kể cả trong môi trường 
khắc nghiệt.



Có thể in từ 1 đến 5 dòng tin với tốc độ lên đến 
300 mét/phút.
Chức năng Font in: 5x5, 5x7, 7x9, 11x9, 16x11, 
24x16, 32x24.
Chấm in tối đa: 34.
Chiều cao in: 2-12mm.
Khoảng cách in: khoản cách tốt nhất 10mm và 
phạm vi 2-20mm.
In với thời gian hiện tại và thời gian hết hạn, in nxs, 
hsd và mã chuyển ca liên tục.

Bộ cảm biến
Giá đỡ đầu in
Bộ bảo trì

Nguồn điện: 200-240 V/50-60Hz.
Nhiệt độ: 5-54 C.
Độ ẩm: 0-90%.

Chưa đóng gói và khô: 27Kg
Đã đóng gói và khô: 48Kg

Kích thước đầu in thép không gỉ:
 Đường kính 35mm,
 Chiều dài 260mm.
Kích thước dây dẫn:
 Đường kính 21mm,
 Chiều dài 2.5 mét, hoặc theo yêu cầu

Trọng lượng

Kỹ thuật in

Thông số kỹ thuật

Phụ tùng

Điều kiện làm việc

Đầu in và dây dẫn
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