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Technická specifikace
TrojanOne   

Provoz
Rychlost tisku – až 12inch/sec. nebo 304,88mm/sec.
Rozlišení tisku – až 1600x1600 dpi
Datové připojení tiskárny – Ethernet 10/100, USB2.0
Barevný inkoust v 5-ti samostatných 250ml CYMK kazetách. Konfigurováno YKCKM
Čas potřebný k tisku první etikety < 10 sec. (horký start)

Tisk čárových kódů
1D čár. kód minimálně třídy B (Code39) s šířkou čáry 10mils
2D čár. kód minimálně třídy B (PDF417) s velikostí buňky 10mils

Tiskové možnosti
Podpora dvou tiskových módů – Roll to Roll (R2R) & Roll to Cut (R2C)
Šíře etiket – 2” to 9,5” (50,8 mm to 241,3 mm)
Maximální šířka tisku – 8.77” (222.837 mm)
Tloušťka etiket – 4 pt/mil to 12 pt/mil (0,1–0,3 mm)

Provozní prostředí
Provozní prostředí: od 5°C do 35°C a vlhkosti 22–80% (nekondenzující)
Skladování: od 5°C do 50°C a vlhkosti do 85%

Použití & Vybavení
Ovládání pomocí barevné dotykové HD obrazovky TrojanControl – 15.6”
Ethernet 10/100/1000, 4GB paměť
Integrovaný webový server pro základní nastavení a operace
Možnost ovládání tiskárny přímo z PC
LED kontrolka výstrah & pohotovosti
LED kontrolka na převíjecím zařízení  k indikaci stavu a upozornění
3 vícefunkční tlačítka – umístěna pro snadný přístup na jednotce tiskárny
Bezproblémový přístup k tiskové hlavě a inkoustovým kazetám
Snadné nastavení, řešení problémů a servis
Použita nerezová ocel a hliník s odolností dle průmyslových norem   
Kompatibilita ovladače tiskárny – 32/64-bit Windows Vista/Windows 7, 32-bit Windows XP
Podpora síťového protokolu – automaticky (DHCP) nebo manuální TCP/IP nastavení
Možnost upgrade na místě, snadná výměna tiskové hlavy bez potřeby nářadí

Příslušenství & Další
Robustní převíjecí zařízení z nerezové oceli a hliníku. Šířka role až 300mm.
Integrovaný vertikální nůž

Nemyslíme si, Ïe jste nûco 
podobného uÏ nûkdy vidûli!

Seznamte se s nejflexibilnûj‰í tiskárnou etiket na svûtû.
·piãková kvalita tisku za pfiijatelnou cenu.

Rozmûr 
200 x 100 mm

Cena tisku etikety 
0,25 Kã

Nûkolik vzorkÛ tisku 
pro va‰i inspiraci.

Tiskárna TrojanOne je nejlep‰ím fie‰ením
pro vysokorychlostní barevn˘ tisk.

Tvorba etiket je jednoduchá a bez 
nutnosti kompromisÛ, postaãí jen b˘t 
dostateãnû kreativní.

Rozmûr 75 x 50 mm

Cena tisku etikety 
0,175 Kã

Rozmûr 
250 x 100 mm

Cena tisku etikety 
0,35 Kã

Rozmûr 150 x 210 mm

Cena tisku ãernobílé etikety 0,225 Kã

Cena tisku barevné etikety 0,25 Kã



TrojanOne
Náklady na tisk etiket jsou o 25% aÏ 50% niÏ‰í ve srovnání s etiketou 
vytvofienou na standardní termotransférové tiskárnû.
Tiskárna TrojanOne tak zaji‰Èuje nejen rychl˘, ale i levn˘ sytû barevn˘ tisk!

Tiskárna TrojanOne umoÏÀuje tisk barevn˘ch etiket s rozli‰ením 1600 dpi 
pfii rychlosti aÏ 300 mm/sec. 
V˘sledkem jsou sytû barevné etikety, které budou v˘robek lépe prezentovat.

Tiskárna splní va‰e potfieby na zmûnu formátu jakéhokoliv ãárového kódu nebo
barevného provedení. Celkové náklady na v˘robu etiket tak budou v˘raznû niÏ‰í.

Interaktivní video naleznete zde:
www.trojanlabel.com

Pfievíjecí zafiízení jsou 

vyrobena z nerezové oceli 

a vysoce kvalitního hliníku.

PrÛmûr návinu etiket 
aÏ 300mm.

● JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ A INSTALACE.

● UNIKÁTNÍ SYSTÉM ZAKLÁDÁNÍ PÁSKY 
PRO JEDNODUCHOU A RYCHLOU V¯MùNU

Tisk z jakéhokoliv SW 
pracujícího pod systémem Windows.

Intuitivní uÏivatelské rozhraní umoÏÀující 
rychlou zmûnu grafick˘ch návrhÛ ti‰tûn˘ch etiket.

Snadná pfiístupnost do v‰ech ãástí tiskárny 
pomocí smart-click rukojetí.

Pfii rychlosti 300mm/sec.
budou va‰e etikety 
pfiipraveny k pouÏití 
bûhem okamÏiku.

Robustní podavaã 
etiket a navíjecí
systém zaruãují 
bezproblémové 
pfievíjení etiket.

Integrovan˘ vertikální
nÛÏ pro stfiihání etiket.

Na‰e revoluãní tiskárna je pro vás nejlep‰í volbou pokud jiÏ máte zku‰enosti 
s nûkterou z níÏe uveden˘ch situací:

PouÏíváte standardní termotransférové tiskárny
pro tisk etiket a chcete sníÏit náklady na pofiízení
pásek, tiskov˘ch hlav a servisu.

Nakupujete etikety, které jsou vyti‰tûny 
v malém mnoÏství nebo v rÛzném designu 
z dÛvodu poÏadavkÛ va‰ich zákazníkÛ, popfiípadû
v dÛsledku nutnosti tisku variabilních dat.

Nakupujete neatraktivní ãernobílé etikety 
namísto barevn˘ch.

Chcete zredukovat va‰e skladové zásoby rÛzn˘ch
druhÛ etiket a vytvofiit flexibilní a jednotnou v˘robu
ve va‰í firmû.

O spoleãnosti Trojanlabel

Spoleãnost Trojanlabel jde v barevném tisku 
cestou globální revoluce, která byla zapoãata vysoce
inovativní technologií barevného tisku firmy Memjet.

Spoleãnost je zásadním stoupencem R&D firem
pro ‰piãková fie‰ení v rámci barevného tisku na poÏá-
dání (POD) a domácího tisku.

Na‰ím cílem je stát se jasnou volbou pro kaÏdého,
kdo uvaÏuje o v˘mûnû sv˘ch ãernobíl˘ch etiket za
záfiivû barevné nebo si pfieje sníÏit své náklady na 
etikety bez sníÏení nárokÛ na kvalitu.

Spoleãnost má inovaãní centra s v˘konn˘m 
t˘mem inÏen˘rÛ v Dánsku, Maìarsku a Dubaji.
V‰ichni mají zku‰enosti s v˘vojem high-tech tisko-
v˘ch fie‰ení. Na‰e vysoce moderní v˘roba zaji‰Èuje,
Ïe dodáváme produkty ve vysoké kvalitû a za cenu,
kterou si mohou dovolit jak malé, tak i stfiednû velké
firmy.


