XRjet
Drukarka wyposażona w głowicę 17,4mm.
Jest podstwową wersją, przeznaczoną do
nadruków danych alfanumerycznych, takich
jak np. numery partii, serii, daty produkcji
i ważności, statycznych kodów kreskowych.
Umożliwia druk w 1-3 linii i wybór jednej
z sześciu dostępnych wielkości czcionek.
Posiada pamięć wewnętrzną, która
umożliwia zapamiętywanie do 50 gotowych
nadruków. MENU drukarki posiada tylko
najważniejsze funkcje, by do maksimum
ułatwić korzystanie z urządzenia.

XRjet H
Modyfikacja XRjet polegająca na oddzieleniu
głowicy drukującej od kontrolera. Pozwala to
na montaż drukarki na linii w przypadku
ograniczonej przestrzeni. Odzielną głowicę
można stosować także w przypadku wersji
z kartą pamięci (XRjet C) i drukarek dużych
znaków (XRjet PRO).

XRjet C
Wersja wzbogacona o możliwości graficzne,
dzięki wykorzystaniu czytnika kart pamięci.
Obraz nadruku można tworzyć w dowolnym
narzędziu graficznym lub specjalnie
przygotowanym programie KANGUR
Designer. XRjet C nie posiada żadnych
ograniczeń co do treści i wyglądu nadruku.
Pozwala na zamieszczanie dowolnych
elementów graficznych, np. logo, kody QR,
stałe kody kreskowe, miniatury zdjęć itp.
Zpowodzeniem zastępować może etykiety.

XRjet 2H

Neo JET

Modyfikacja XRjet H, która przez połączenie
większej ilości głowic z jednym kontrolerem,
daje możliwość równoczesnego druku
równoległego. Takie rozwiązanie pozwala
n a o b n i ż e n i e ko s z t ów w p r o c e s i e
produkcyjnym, nie obniżając przy tym
wysokiej jakości nadruków.
Możliwe jest połączenie do pięciu głowic.
W razie potrzeby nadruku elementów
graficznych, możliwe jest użycie kontrolera
zczytnikiem kart pamięci.

Kontroler drukarki obsługowiwać można
lokalnie za pomocą klawiatury lub za pomocą
zdalnego pulpitu. Komunikacja z drukarką
może odbywać się przez: Ethernet, WiFi,
Bluetooth, RS232, RS485. Oprogramowanie
umożliwia projektowanie dynamicznych
obrazów etykiet, np. zmieniająca się data,
godzina, automatycznie ustawiany ofset
daty, kody dwuwymiarowe z dynamicznie
zmieniającą się zawartością, liczniki, numery
partii, serii itd.

XRjet PRO
Drukarka dużych znaków (głowica 53mm).
Jest urządzeniem, które można wykorzystać
zarówno do znakowania alfanumerycznymi
danymi opakowań jednostkowych, jak i do
tworzenia zaawansowanych obrazów etykiet
zbiorczych.

