
Comparativamente às soluções de 
marcação a quente e a outras soluções 
de codificação não digital, a V20i 
oferece vantagens significativas quanto 
à qualidade e à redução de custos em 
embalagens flexíveis.

A instalação e a integração da V20i 
são simples e rentáveis, o que faz dela 
a escolha perfeita para fabricantes e 
OEM de sistemas de embalamento.

Principais características:
Uma maior capacidade de impressão

Melhore a conformidade da embalagem e a 
imagem da sua marca através de uma impressão 
clara das datas de validade, códigos de barras, 
logótipos e outras informações de produto, com 
uma resolução de 300 DPI e numa vasta gama 
de cores.

Custos reduzidos

A V20i reduz os custos de funcionamento pois 
não precisa de ar comprimido. O inovador 
sistema i-Tech Ribbon Drive também contribui 
para a redução de custos, utilizando 20% 
menos ribbon do que outros codificadores por 
transferência térmica da mesma gama. 

Impressão eficiente e fiável

Aumente a eficiência da linha de produção e 
elimine os erros de codificação escolhendo 
entre designs de código pré-aprovados através 
de um simples toque no interface de utilizador 
QuickStep.

Fácil integração

Este equipamento pequeno e compacto pode 
ser facilmente controlado através do interface 
do sistema de embalamento. Com sistemas 
opcionais, como o controlador TouchPad 
da Domino, o utilizador pode personalizar 
a impressora V20i tendo em conta o seu 
orçamento.

Impressora por transferência térmica V20i
A V20i é o equipamento ideal para iniciar a codificação digital. Permite-lhe melhorar 
a imagem da sua marca bem como a sua conformidade ao mesmo tempo que  
reduz custos.



www.domino-printing.com

Especificações técnicas:

V20i POR/0317  Reservamo-nos o direito de alterar o design ou as especificações dos nossos produtos sem aviso. Algumas das informações incluídas neste 
folheto são de natureza geral, pelo que os clientes devem verificar a adequação das mesmas às respetivas circunstâncias individuais.

   V20i CM (Modo Contínuo) V20i IM (Modo Intermitente) 

 Impressora

 Velocidade de impressão  Até 450 mm/segundo*  Até 4 impressões por segundo (impressão de 10 mm de comprimento)* 
 Área de impressão  32 mm x 100 mm  32 mm x 35 mm 
 Resolução de impressão  300 dpi 
 Controlo de caracteres  Códigos de validade, numeração sequencial, tipos de letra True Type, códigos de barras, códigos 2D, logótipos/bitmaps 
 Peso e dimensões  5,6 kg 218 (L) x 160 (A) x 150 (P) 

 Sistema de ribbon  
 Comprimento do ribbon  770 m (até 960 m de comprimento efetivo quando utilizado no modo de economia) 
 Largura do ribbon  34 mm, 22 mm 
 Poupança de ribbon   Modo de economia variável até 20% em incrementos de 1%; modo de retração com um intervalo inferior a 1 mm  

entre impressões, modo de coluna 

 Controlador 

 Interface de utilizador   Interface gráfico de utilizador (GUI) navegável ou software dedicado de navegação Domino TouchPad opcional, disponível 
com um ecrã a cores de 5,7 polegadas 

 Criação de etiquetas  Diretamente e através do QuickDesign Lite (aplicação para PC incluída) 
 Especificações do  Ecrã táctil a cores de 5,7 polegadas (resolução de 640 x 480) Portátil e com suporte incluído 173 (L) x 128 (A) x 34 (P) 
 TouchPad opcionais (excluindo o suporte)

 Características  

 Conectividade  Ethernet/USB x 2/mini USB (assistência) 
 Saídas de alarme  Equipamento com erro, Equipamento pronto, Aviso, Saída configurável (contactos sem tensão configuráveis por software) 
 Acessórios Gama completa de suportes específicos, adaptadores de suportes 
 Aprovações  CE, TUV 

 Ambiente 

 Instalação  Temperatura: 5 °C a 40 °C. Humidade: 20–80%, sem condensação 
 Requisitos elétricos  90 V–264 V CA 50/60 Hz ou 24 V CC (+/- 2%) a 5 A (se direto) 
 Fornecimento de ar Não necessário
*Depende do tamanho da mensagem, da superfície, da temperatura ambiente, da qualidade da instalação e do ribbon utilizado 
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