
A tna smartdate® X60 é uma solução de codificação de data projetada de
forma inovadora que aplica o código de data e/ou códigos de lotes de
maneira precisa e clara com impressão de alta qualidade e usando
tecnologia de transferência térmica de alta resolução, bem como um sistema
exclusivo de unidade de fita eletrônica que pode imprimir sobre filmes de
embalagens em movimento.

O código de data é aplicado com precisão,
clareza e alta qualidade.

Integração perfeita e fácil com os programas
de software da tna robag®, que também
acompanham as velocidades da tna robag®.

Misture caracteres de diferentes alturas e
peso (incluindo negrito, itálico ou
sublinhado).

Flexível e adequada para uma grande
variedade de aplicações.

Imprime claramente sobre filmes de
embalagem em movimento com tecnologia
de transferência térmica confiável e de alta
resolução que usa um sistema exclusivo de
acionamento eletrônico com fita.

Facilidade de operação e rápida troca de
produto para minimizar o tempo de
inatividade.

RECURSOS-PADRAO

software (integra-se completamente com a tna robag®)
funções de controle
impressão de alta velocidade

APLICAÇÕES

alimentos em pó
alimentos frescos
alimentos para animais de estimação
batatas fritas
carne e aves
cereais
congelados
doces
laticínios
Leguminosas
massas
nozes
petiscos
petiscos assados

BENEFÍCIOS

codificador de datas de alto desempenho

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-em-po/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-frescos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-para-animais-de-estimacao/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/batatas-fritas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/carne-e-aves/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/cereais/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/congelados/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/laticinios/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/leguminosas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/massas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/nozes/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos-assados/


ESPECIFICAÇÕES

tna smart-date® X60

especificações
de impressão

velocidade de impressão mm/s (pol./s)

intermitente: até 700 (28)

contínuo: 10 a 1200 (0,4 a 47) (combinado)

contínuo: 10 a 1800 (0,4 a 71) (transportado)

área de impressão mm (pol.)

intermitente: 53×75 (2×3)

contínuo: 53×150 (2×6) (combinado)

contínuo: 53×100 (2×4) (transportado)

suporte total para fonte true type, incluindo caracteres e símbolos não romanos. Suporte para impressão de horário em tempo real, datas
e atualização automática de datas de validade, códigos de barras; ITF, Código 39, Código 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E,
RSS linear, PDF 417, Matriz de ID, QR e códigos de barras compostos RSS

especificações
da fita dimensões da fita mm (pol.)

comprimento: até 1100 (43)

largura mínima: 20 (0,8)

largura máxima: 55 (2,2)

utilitários
fonte de alimentação elétrica 90-264V com alternância automática; frequência de 47/63 Hz; potência de 150 VA

consumo de ar ml/impressão (fl/oz/impressão) normalmente 0,47 (0,015)

outros
faixa de temperatura operacional °C (°F) 0 a 40 (32 a 104)

umidade 10% a 90% sem condensação

todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido.

PARA ENCONTRAR COMO VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM OBTER MAIS DAS SOLUÇÕES TNA, CONTACTE-NOS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com


