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MÁY IN PHUN  SMART JET 

SMART JET  | JN1000
Màn hình lớn độ phân giải cao 10.1 '' 

LVDS và bộ xử lý 4 nhân, đa ngôn 

ngữ, ngoài phông chữ ma trận 

điểm, phông chữ vectơ được hỗ trợ 

đặc biệt, tạo ra một hiệu ứng in ấn 

"những gì bạn xem là những gì bạn 

nhận được “ , với hệ thống kiểm soát 

đo lường tiên tiến và chức năng gia 

nhiệt đầu in, để đảm bảo hiệu suất 

hoàn hảo hiệu suất in tốt nhất, đáp 

ứng tối đa nhu cầu sản xuất và 

nâng cao chất lượng sản phẩm của 

bạn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHI TIẾT SẢN PHẨM
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GPS website

+ Hỗ trợ in động nhiều mã vạch 1D và 2D thường được sử dụng. 

+ Giao thức tiêu chuẩn công nghiệp MODBUS để giao tiếp với các thiết bị công nghiệp khác. 

+ Chức năng nâng cấp từ xa đơn giản và thuận tiện để đáp ứng việc mở rộng nhiều chức năng mới trong 

tương lai của người dùng. 

+ Chỉnh sửa đơn giản: sao chép và dán, kéo và thả, phóng to và thu nhỏ trên màn hình. 

+ Bộ vi xử lý 4 nhân,tốc độCPU đạt 1.4GHz, bộ nhớ 1G tiêu chuẩn, không gian lưu trữ 8G 

+ Hỗ trợ phông chữ vectơ và ma trận điểm, các loại phông chữ phong phú hơn: hỗ trợ môi trường in tin 

nhắn động. 

+ Hệ thống mực in độc đáo và thiết kế thân súng mới đảm bảo in ổn định ngay cả trong các bản in đa ngôn 

ngữ khắc nghiệt, chẳng hạn như tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, 

tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Bengali, tiếng Hàn, v.v. 

+ Hệ thống kiểm soát đo lường tiên tiến và chức năng làm nóng đầu in có thể tự động điều chỉnh các thông 

số in để đảm bảo in chất lượng cao bất kể nhiệt độ thay đổi trong ngày và trên từng đoạn.

 trong thời gian thực.

Công nghệ

Giao diện người dùng

Hướng in

Số dòng in

FONT chữ

Tốc độ in

Chiều cao in

Khoảng cách in

 Tối đa 4 dòng (7x5 chấm), tối đa 5 dòng (5x5 chấm) 

5x5, 5x7, 7x9, 10x12, 12x16, 18x24, 24x32

Lên đến 285m / phút (phông chữ 5x5, dòng đơn)

1,8mm-15mm

 Lên đến 30 mm

Chức năng bàn phím đa ngôn ngữ, 

sử dụng công nghệ font engine, hỗ 

trợ font vector và font ma trận 

Trang menu thiết lập có cùng một 

biểu mẫu và nhiều cấu hình giao 

diện, dễ tìm và thiết lập nhanh 

Công nghệ cơ sở dữ liệu giảm hoạt 

động đối với thiết bị và cải thiện hiệu 

quả của chương trình


