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MiniTouch MT-HP4 Touch Controller ideální pro integraci na 
balící linky - webs  - inserters

- folders - collators

HP TIJ 2.5 technologie
HSAJET® MiniTouch je založen na spolehlivé technologii 
HP TIJ2.5, která poskytuje konsistentní, vysoko-kvalitní, 
rychlý tisk s mimořádně jednoduchou obsluhou. 

Robustní design
Elegantní černá aluminiová skříňka perfektně zdůrazňuje 
robustní design pro instalaci ve výrobním prostředí. 
Vstup pro USB  najdete na postranní stěně MiniTouche. 
Vstup je chráněn menším krytem.

Dotekové rozhraní o 5.7” 
Na ovládání MiniTouche tiskárny používejte přiložené 
pero nebo jednoduše váš prst. Ilustrativní, lehce srozu-
mitelné ikony vás provedou celou sestavou vaší tiskové 
operace  a tímto zjednodušují a zrychlují váš tisk.

Lehká integrace a použití
Při své malé velikosti se dá tato tiskárna uložit kamkoliv.
Tiskové hlavy jsou namontovány externě a tiskárna může 
být použita jak pro horní tak i pro boční  tisk. Tato kom-
paktní verze obsahuje řídící jednotku a tiskovou hlavu v 
jednom. Je to ideální pro boční tisk např. na krabice.

Výběr od ½” do 2” výšky tisku
HSAJET® MiniTouch MT-HP4 zvládá tisk až do 
výšky 2". Namontujte MiniTouch přímo na 1 nebo 
2 tiskové hlavy nebo využijte flexibilitu MiniTouche 
připojením až 4 tiskových hlav k řídící jednotce -  jako 
jednotlivou hlavu nebo s distributorem v kombinaci  
1, 2, 3 a 4-tiskových hlav.

Žádné prostoje mezi tisky
Zatímco první tisk tiskne, je možno připravit pro tisk 
už druhý layout. Jestliže ten první layout je vytisknut, 
můžete začít tisknou ten druhý.

Pokročilé možnosti administrátora v softwaru
Flexibiní uživatelský management zaručuje přesný tisk 
všech údajů. Své data můžete také ochránit vytvořením 
unikátního hesla pro vstup. Kromě toho můžete vyplnit 
obsah uživatelskou nápovědou. 
Tato řídící jednotka je naprogramovaná řadou jazyků a 
také jmen pro dny a měsíce.

Tisk za průlomové rychlosti až do 
300 m/min- 984 ft/min v  300 x 150 dpi
• graFIKa • SHIFT KóDy

• PočITaDLa  • čárKové KóDy*

• VíCE fonTů  • PrINTLog

• TEKST- aLFaNuMErIcKý  

• DaTuM & čaS (rEaL-TIME TISK)

* Pro INForMacE o SPEcIFIcKýcH čárKovýcH KóDEcH, KoNTaKTuJTE ProSíM www.
HSaSySTEMS.coM
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Technické Údaje
HSAJET MInIToUCH MT-HP4
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Resolution (DPI)
(horizontal x vertical)

Max. speed

m / min feet / min

600 x 600 38 125

300 x 300 76 250

600 x 300 1 row 38 125

300 x 300 1 row 152 500

300 x 300 152 500

300 x 150 306 1000

TELEScoPE MouNT KIT 
IS AVAIlABlE, 

For orDEr, SEParaTELy

Technologie
HP TIJ 2,5

Frekvence tiskové hlavy
15 khz

Výška tisku
50.8 mm / 2"
1,2,3 nebo 4 tiskové hlavy

Vzdálenost tiskové hlavy
0,5-2,0 mm
(nozzle to print surface)

Napětí
100-240 vac

Paměť
2 gb

Obrazovka
1/4" vga Touch Screen
320x 240 pixel, barevná

Design software
Minidraw pc na řídící desce

Software jazykové menu
angličtina- více jazyků

Tiskové vlastnosti
left/Right
Upside-down
other side
Bidirectional

Vlastnosti layoutu
Max délka 65000 px
rotace objektu- fixní
obsahové pole
Funguje v mm/inch/point/pixel

Rozhraní
USB
RS232
100 Mbit Ethernet
enkodér input 5-24v SuB-D9
product sensor 5-24V SUB-D9

Signály
Tiskový signál
Signál nízkého množství inkoustu
Signál tiskové zprávy

Odpovídá
cE direktivám

Skříňka
černá v eloxovaném aluminium

Váha
MTHP4: 0.8 kg
řídící jednotka: 1,5 kg

Doplňky
• Teleskop. skládací kit na montáži 1 nebo    
    2 tisk hlav side/low a MiniTouch
• Teleskop. skládací kit na montáži 1,2,3 
    nebo 4 tisk hlav side/low
• Senzor a enkodér
• Můstky a závorky
• Mountings- inocon 53 mm
• Tiskové hlavy- prohlédněte si druhou 
    brožurku
• Distribuční box   
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MT-HP4 KoMPaKTNí JEDNoTKa S 
2-PEN (1”) TISKovou HLavou

Bohemia znak • opočnice 111 • 289 04
Tel: +420 325 651 271 • Fax: +420 352 651 073
E-mail: info@bohemia-znak • www.bohemia-znak.cz


