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Signs and Labels, for everything.
LabelMax SP2 er et kompakt printsystem, der er skabt til produktion af etiketter, og er kendetegnet ved
sin brugervenlighed, hastighed, og ikke mindst af sin fremragende udskriftskvalitet.
Med sin kompakte størrelse kan LabelMax SP2 være på alle skriveborde. I kombination med den tilgængelige
software ”SignMax” og et omfattende skabelonbibliotek, med datoetiketter, obligatoriske tegn, forbudstegn,
advarselsskilte, brandsikringstegn, nødudgangstegn, og tegn for farligt gods, farlige materialer og som
grundlag for rørmarkeringer, er LabelMax SP2 er et sandt mesterværk.
Et stort udvalg af højtydende farvebånd og etiketter i forskellige former, farver og størrelser giver et komplet varesortiment. De slidstærke og selvklæbende etiketter er UV- og saltvandsresistente, ridsefast, og modstandsdygtige over for mange opløsningsmidler og en række baser og syrer.
Medarbejdere uden forudgående kendskab til sikkerhedsskiltning kan lære de nødvendige færdigheder og
håndteringen på kort tid, og kan dermed deltage aktivt i mærkningen af alle elementer i en arbejdsgang, uanset om det gælder sikkerhedsskiltning til produktion haller, laboratorier og kontorer.
Tekniske specifikationer
Udskrivningshastighed: 50 til 76 mm. / sek.. Opløsning: 300 dpi.. Printteknologi: Harpiks thermotransfer.
Udskriftsstørrelse: Max. 100 mm. x 960 mm.. Tapebredde: 30, 50, 75 og 100 mm. (vinyl). Tapelængde: 30 m..
Forarbejdning: Automatisk skæring. Printerstørrelse: 213 mm. x 314 mm. x 188 mm. (B x D x H). Vægt 1,8 kg..
Interface: USB 2.0, parallel Printerdriver: Windows 2000, XP, Vista. Strømkrav: 100 - 240 Volt. Driftsmiljø: 10 - 35 °C,
20 - 80 % relativ fugtighed (ikke kondenserende).
Indhold i øvrigt: Printerdriver, strømkabel, netto-adapter, USB-kabel, manual.

Et væsentligt element i systemet er, at det er let at anvende, og Max Meyer kan ydermere levere andre
skræddersyede printer- og plotterløsninger. SignMax er det naturlige grundlag for enhver virksomhed, uagtet om det er i produktionshallen, laboratoriet, eller på kontoret. Alle kan, uden forudgående kendskab,
producere sikkerhedsskiltning, og kan på få øjeblikke håndtere og producere
skilte på egen hånd, fleksibelt, tids- og omkostningseffektivt. En elementær del af softwaren SignMax er et omfattende skabelonbibliotek, der
bl.a. Indeholder datoetiketter, obligatoriske tegn, forbuds- og advarselsskilte, brandsikrings- og nødudgangstegn, og piktogrammer for farligt
gods, og elementer til rør- og kabelmarkeringer.
Forskellige versioner og moduler gør det muligt at skræddersy de
forskellige mærkningsordninger, og en digital manual der medfølger,
kan som en ekstra service opdatering med de seneste piktogrammer
på: www.max-meyer.eu.
Systemkrav
Grundlæggende SignMax-version for LabelMax. SMS-funktioner, grafisk design i forskellige figurer, import af grafik og billeder. SignMax Q cut version
til StudioMax. SignMax P print manager
version til JetMax. SignMax PQ print - & cutversion for JetMax og StudioMax
-udskrivning med JetMax, konturskæres med StudioMax. SignMax T print- & cut version for MultiMax spotcolours,
kontur- og flexcut stregkode modul for
alle versioner stregkoder i alle sædvanlige formater professionelle skrifttyper
modul for alle versioner grafiske brev
typer (vef). Professionel grafikmodul til alle versioner, med mange nyttige funktioner, som f.eks. skygge, fordreje,
konturskæring, m.m..
Se mere på www.labelmax.dk eller kontakt os på telefon +45 64713608*

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

