välj
det rätta!

ersätt och
ä n d r a
etiketter
med Lighthouse

CJ Pro

vad kan den göra för mig?

teknikbiten
CJ Pro är fylld med en del förträffliga
funktioner såsom:
• Upplösning: 203 dpi (8 punkter/mm)
• Tryckhastighet: 1-4 ips (25-102mm)
• Maximal trycklängd: 43” (1092mm)
• Maximal tryckbredd: 3,9” (100mm)
• Integrerat minne 2MB DRAM & 2MB
Flash ROM
• Reflekterande mediesensor
• Twin LED-display
• Gränssnitt: Parallellt och USB (V1.1)
• 110/220 V AC ± 10%, 50-60Hz
extern spänningsadapter
Programfunktionerna omfattar:
• 35 inbyggda steckkodsspråk
• Integrerad databashanterare som stöder
excelfiler och många fler
• Sekventiella numreringsmöjligheter
• Avancerade inställningsverktyg
• 1700 Clip Art-bilder
Mediehanteringsspecifikationerna är:
• Max bredd: 4,25” (110mm)
• Min bredd: 0,5” (12mm)
CJ Pro är godkänd av följande organisationer
– CE, UL, CUL, FCC klass A och CCC.

Att reducera hanteringsfel
är en ständig kamp för
många varuhuschefer. Är
din
lagersystemmärkning
ändamålsenlig? Skiljer dina
färger
på
svårhanterliga
lagerartiklar som lätt hanteras
fel? Lighthouse CJ Pro kan
hjälpa. Producera kvickt dina
egna kodspecifika etiketter,
direkt från ditt skrivbord. Våra
inprogrammerade etikettmallar
gör det lätt att lägga till en
streckkod, pil eller till och med
ställa in en siffersekvens för att
märka upp ett helt lager.

Att ersätta skadade etiketter
blir en lätt match, bara en
etikett i taget. CJ Pro hjälper
även till med underhålls-och
bruksanvisnings-etiketter för
alla gaffeltruckar och andra
anläggningar som du har.

Genom att använda vårt
enastående
Windows®certifierade programvarupaket
CJ Pro kan du utforma och
förbereda framställning av
ett oändligt antal etiketter
och skyltar.

professionell standard.

Hälso- & säkerhetsskyltar kan
skapas genom att välja rätt
symbol från det integrerade
biblioteket och lägga till den
text som behövs. CJ Pro kan
göra skillnaden och hjälpa
till att höja effektiviteten i
verksamheten.

hur går det till?

Lighthouse CJ Pro gör det
enkelt att numrera sekvenser,
streckkoder,
säkerhets
- bilder och att lägga in
databasinformation.
Välj
en
rulle
bland
standardbredderna på 100
mm, 50 mm, 30 mm och 15
mm i vilken som helst av de
15 standard- färger och du är
redo att trycka i 5 bläckfärger.

Lighthouse CJ Pro använder
termotransfer - teknik för
att trycka på en mängd
hållbara,
högkvalitativa
vinyler.
Den
integrerade,
kniven skär sedan etiketten
eller skylten till den längd du
anger. Ögonblickligen torra,
med en lättavdragbar kant,
är dina etiketter eller skyltar
klara att sättas upp. Inga mer
minimum - orderkvantiteter,
eller väntande på leverans,
få jobbet klart med en

Finns det något annat val? Vi
kan även anpassa rullar i alla
bredder upp till 100 mm i ett
stort urval av beställnings färger, du behöver bara beställa
6 rullar för att få vårt vanliga,
konkurrenskraftiga pris.

hur

mycket skulle det kosta?

endast
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