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Technická specifikace
A420i 

Max počet  znaků na řádek
Max počet  řádků
Max počet  zpráv na paměť
Max počet  pamět í  na t iskárnu
Max r ych lost  l inky (v  rast ru  5x5)

QVGA (320x240)  s  k lávesnic í  Suretouch
SVGA (800x600)  barevný dotykový d isp lay
Ethernet  (web ser ver  a  emai l )
USB
RS232
Domino Protokoly
Průmyslové Protokoly
Světe lná s ignal izace
Programovate lné i /o  (8  vstupů a 8 výstupů)
Fotobuňka
Snímač r ych lost i

Váha
IP kr ytí
Provozní  tep lota okolí
V lhkost
Elektr ické  př ipojení
Př íkon

CE
TUV
RoHS
Sony Green Par tner
Eupia compl iant  inks
Heavy meta l  f ree inks
Halogen f ree inks

TISKOVÁ HLAVA
Délka př ívodní  hadice

Vel ikost  t r ysky

Počet  t r ysek 
Sure s tar t
Vyhř ívání
In terní kompresor
Sušič  vzduchu

INKOUSTOVÝ SYSTÉM
Inkoustový systém i -Tech 
Clean F i l l  ink  car t r idge
Clean F i l l  MU car t r idge

255
4
256
16
325m/min

Standard
Vol i te lné
Standard
Standard
Vol i te lné
Codenet / In tercom
ZPL ( l imi ted)
Vol i te lné
Vol i te lné
Standard
Standard

24.5kg
55
5 – 50
10-90%
96-256v 47-63hz
56,3 Wat tů

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Vol i te lné
Vol i te lné

3m nebo 6m
(4m pro p inpoint )
60µ nebo 75µ
(40µ pro p inpoint )
1  (2  pro DUO)
Standard
Standard
Vol i te lné
Vol i te lné

Standard
825ml
1200ml

revoluce
v prÛmyslovém
oznaãování

revoluce
v prÛmyslovém
oznaãování

i-Tech inkousty splÀují pfiedpisy pro balení potravin 
– EuPIA

i-Tech inkousty neobsahují tûÏké kovy ani halogeny
i-Tech inkousty zaruãují velmi rychlé zaschnutí 

ti‰tûn˘ch informací
i-Tech inkousty jsou vhodné pro pouÏití na 

prÛmyslov˘ch aplikacích jako potisk 
kabelÛ, drátÛ atd.

Ukázky tisku



QuickStep uÏivatelské rozhraní

Nov˘ i-Tech inkoustov˘ systém

Revoluãní bezúdrÏbov˘ modul Qube

·irok˘ sortiment pfiíslu‰enství

PRODUKTY DOMINO A EKOLOGIE

Domino produkty splÀují ty nejnároãnûj‰í 
vládní, prÛmyslové a podnikové normy 
a pfiedpisy.
Na‰e produkty splÀují pfiedpisy RoHS a WEEE 

ale i mnoho dal‰ích.

Technologie Domino i-Tech...
Od okamÏiku kdy stisknete tlaãítko start,

Vám bude tiskárna A420i usnadÀovat Ïivot.
Díky inteligentní technologii staãí pro zachování

optimální v˘konnosti tiskárny A420i pouze 
doplÀovat spotfiební materiály.
To je v‰e, co servis této tiskárny vyÏaduje.
Tiskárna ‰etfií ãas, inkoust a pracuje déle bez 

nutnosti pfieru‰ení.
Tiskárna Domino A420i pfiedstavuje dal‰í krok

vpfied, jehoÏ základem jsou na‰e dlouhodobé
zku‰enosti s v˘vojem tiskáren, které umoÏÀují 
co nejefektivnûj‰í provoz Va‰í linky.

Inkoustov˘ systém i-Tech je zárukou

● maximální v˘konnosti
● maximální spolehlivosti
● maximální kvality znaãení

Domino i-Tech inkousty jsou zárukou

● kvalitního designu
● kvalitních materiálÛ
● kvalitního zpracování

Tiskové hlavy

BezúdrÏbov˘ servis

● P¤EDSTAVUJEME VÁM QUBE –
BEZÚDRÎBOV¯ MODUL

Základem inkoustového systému i-Tech je revoluãní
modul Qube, kter˘ obsahuje provozní inkoust vãetnû
filtrÛ.V˘mûnu Qube zvládne provést kaÏd˘ do deseti
minut.

● ZDOKONALENÁ ÚâINNOST ¤ÍZENÍ

Samotûsnící CleanFill cartridge usnadÀují doplÀování
spotfiebních materiálÛ a zvy‰ují bezpeãnost.
Samozfiejmostí je v˘mûna spotfiebních materiálÛ bûhem

provozu tiskárny.Vût‰í objem makeup náplnû umoÏÀuje
prodlouÏení doby provozu tiskárny mezi jednotliv˘mi
v˘mûnami.
V˘sledkem je tiskárna, která pracuje déle, má ménû
ãastá pfieru‰ení a produkuje minimum odpadu.

● INTELIGENTNÍ I -TECH SYSTÉM ¤ÍZENÍ

Tiskárna A420i monitoruje, jak ji pouÏíváte a sama 
stanoví, kdy je tfieba doplnit spotfiební materiály.Tuto
inteligentní technologii zaji‰Èuje i-Tech systém fiízení.

Univerzální pouÏití

● SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

¤ada funkcí uÏivatelského rozhraní slouÏí k pouÏití 
na jakékoliv aplikaci a zaji‰Èuje jednoduché ovládání 
i více tiskáren najednou.
Patentovaná technologie vkládání textÛ umoÏÀuje 

vyuÏití speciálních funkcí bez nutnosti pouÏití 
sloÏitého kódování.

● JEDNODUCHÁ INSTALACE

Tiskárna A420i je flexibilní a díky celé fiadû 
vstupÛ a v˘stupÛ umoÏÀuje instalaci 
i v nároãn˘ch v˘robních podmínkách.

Vysoce kvalitní materiály, elegantní
prÛmyslov˘ design

A420i

nabízí inteligentní Ïivotnost inkoustu, omezení 
pravidelné údrÏby, minimalizaci odpadÛ a sníÏenou
hmotnost aÏ o 40% (v porovnání s pfiedchozími 
modely). Inteligentní software zaji‰Èuje automatické
pfieru‰ení tisku v pfiípadû zastavení v˘robní linky.

Sure Start popisovací hlavaExtrémnû odoln˘
kryt hlavy s IP55

DUO hlava se
dvûma tryskami
umoÏÀující text
aÏ v 8 fiádcích

variabilní moÏnosti 
standardních hlav

hlava pinpoint
pro tisk 

mikropísma

1

2

3

4

5

6

6

5

4

3

2

1

Elegantní prÛmyslov˘ design
je typick˘m znakem tiskáren Domino

Rychlé ovládání

● OVLÁDACÍ SYSTÉM QUICKSTEP

QuickStep je unikátní zjednodu‰ené operátorské 
rozhraní umoÏÀující co nejrychlej‰í ovládání tiskárny.
Îádná sloÏitá MENU nebo parametry, staãí jen zadat 

úlohu a tisknout.

Zafiízení splÀuje bezpeãnostní poÏadavky normy
GAMP4. Samozfiejmostí je pfiístup do nastavení funkcí
tiskárny chránûn˘ heslem. ·ablony zpráv a textová pole
umoÏÀují bezpeãnou editaci zpráv s vylouãením chyb.

Tiskárna A420i ‰etfií Vá‰ ãas

● POHODLNÉ POUÎÍVÁNÍ

Staãí stisknout jediné tlaãítko a zafiízení je pfiipraveno 
k tisku.Tuto funkci naz˘váme Sure Start. Na‰e unikátní
plnû rozebíratelná popisovací hlava s tûsnûním trysky 
a proplachov˘m procesem zaruãují trvalou v˘konnost.

● SPOLEHLIVOST

Tiskárna A420i pouÏívá popisovací hlavu 
s automatick˘m fiízením teploty a systém mûfiení 
viskozity k zaji‰tûní bezporuchového provozu.


