COLOP e-mark® – Informace o produktu
Krátký popis:
E-mark je elektronické a mobilní (baterií napájené) značkovací zařízení pro tvorbu a výměnu
vlastních otisků. Tiskne díky jednoduchého pohybu do strany. Ovládané je prostřednictvím
aplikace na mobilním zařízení či stolním počítači. K dispozici jsou téměř neomezené návrhy,
šablony připravené k okamžitému použití a speciální funkce.
Vlastnosti produktu:












Vícebarevné otisky (možnost přidání loga a obrázku do otisku)
Napájení pomocí baterie pro vyšší stupeň mobility a flexibility
Trvalé uložení až 4 otisků na razítku e-mark
Použitelný pro všechny absorbující povrchy
Sofistikovaná aplikace pro neomezené návrhy otisků
Automatické datum, čas a funkce číslování
Generátor QR a čárových kódů
Rozsáhlá nabídka otisků připravených ihned k použití
Možnost tvorby vlastních a personalizovaných otisků
Moderní a ergonomický design
„Plug and play“ systém

Informace o produktu:
Barva zařízení:

Černá nebo bílá

Rozměry zařízení (D x Š x V):

111.2 x 76.5 x 72.7 mm

Hmotnost zařízení (s / bez obalu):

450 / 224.5 g

Rozměry jednotlivého obalu:

80 x 130 x 115 mm

Rozměry kartonu s obsahem 12 kusů
(D x Š x V):

520 x 270 x 120 mm

Hmotnost kartonu (12 kusů):

6,500 g

Technologie tisku:

Inkoust

Inkoustová kazeta:

Tříbarevná (tyrkys, purpura, žlutá)

Max. velikost otisku (D x Š):

14.5 x 150 mm

Kvalita tisku:

600dpi

Baterie:

11.1 V Li – Ion, s min. 600mAh
(3 kusy, každý 3,7 V)

Software:
COLOP e-mark Aplikace pro zařízení iOS a Android (k dispozici v App Store a Google Play
Store).
COLOP e-mark verze pro Windows PC (k dispozici na webových stránkách).
Stáhnout verzi aplikace pro stolní počítač na adrese:
https://getemarkapp.colop.com/

Řada COLOP e-mark

Číslo produktu
153117

Barva
Černá

COLOP e-mark doplňky




COLOP e-mark štítky
COLOP e-mark ochranné pouzdro
COLOP e-mark tříbarevná inkoustová cartridge

Vzorky otisků
Adresa

Generátor čárového kódu,
automatický datum a čas
Generátor QR kódu
Standardní texty ihned
k použití
Automatická funkce
číslování

Číslo produktu
153111

Barva
Bílá

