COLOP e-mark® – Informácia o produkte
Krátky popis:
E-mark je elektronické a mobilné (batériou napájané) značkovacie zariadenie pre tvorbu a
výmenu vlastných odtlačkov. Tlačí vďaka jednoduchému pohybu do strany. Ovládané je
prostredníctvom aplikácie na mobilnom zariadení či stolnom počítači. K dispozícii sú takmer
neobmedzené návrhy, šablóny pripravené na okamžité použitie a špeciálne funkcie.
Vlastnosti produktu:












Viacfarebné odtlačky (možnosť pridania loga a obrázku do odtlačku)
Napájanie pomocou batérie pre vyšší stupeň mobility a flexibility
Trvalé uloženie až 4 odtlačkov na pečiatke e-mark
Použiteľný pre všetky absorbujúce povrchy
Sofistikovaná aplikácia pre neobmedzené návrhy odtlačkov
Automatické dátum, čas a funkcia číslovania
Generátor QR a čiarových kódov
Rozsiahla ponuka odtlačkov pripravených ihneď k použitiu
Možnosť tvorby vlastnych a personalizovaných odtlačkov
Moderný a ergonomický dizajn
„Plug and play“ systém

Informácia o produkte:
Farba zariadenia:

Čierna alebo biela

Rozmery zariadenia (D x Š x V):

111.2 x 76.5 x 72.7 mm

Hmotnosť zariadenia (s / bez obalu):

450 / 224.5 g

Rozmery jednotlivého obalu:

80 x 130 x 115 mm

Rozmery kartónu s obsahom 12 kusov
(D x Š x V):

520 x 270 x 120 mm

Hmotnosť kartónu (12 kusov):

6,500 g

Technológia tlače:

Atrament

Atramentová kazeta:

Trojfarebná (tyrkysová, purpurová, žltá)

Max. veľkosť odtlačku (D x Š):

14.5 x 150 mm

Kvalita tlače:

600dpi

Batérie:

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

Softvér:
COLOP e-mark Aplikácia pre zariadenie iOS a Android (k dispozícii v App Store a Google
Play Store).
COLOP e-mark verzia pre Windows PC (k dispozícii na webových stránkách).
Stiahnuť verziu aplikácie pre stolný počítač na adrese:
https://getemarkapp.colop.com/

Rada COLOP e-mark

Číslo produktu
153117

Farba
Čierna

COLOP e-mark doplnky




COLOP e-mark štítky
COLOP e-mark ochranné púzdro
COLOP e-mark trojfarebná atramentová kazeta

Vzorky odtlačkov
Adresa

Generátor čiarového kódu,
automatický dátum a čas
Generátor QR kódu
Štandardné texty ihneď
k použitiu
Automatická funkcia
číslovania

Číslo produktu
153111

Farba
Biela

