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VP750 
 

 
VP750 to najnowsza drukarka kolorowa firmy VIPCOLOR, do wszechstronnych zastosowań, o 
zwiększonej odporności na wodę, wilgoć, odczynniki chemiczne itp. Sprawdzona konstrukcja na bazie 
znanej i popularnej serii VP700. 

Druk z wykorzystaniem opatentowanej technologii Memjet (USA) i specjalnych atramentów wodnych, 
z szybkością do 30 cm/ sek. – teraz zapewnia wspaniale wyglądające kolorowe etykiety, o 
zwiększonej odporności na wodę. Wydruk etykiet, w często zmieniających się nakładach, 
zawierających bogatą grafikę, tekst, jak również kody kreskowe. 
 
VP750 - prosta w obsłudze drukarka do etykiet, rewolucyjna technologia Memjet, szybkość 30,5cm na 
sekundę, ponad 18m na minutę i 20km w ciągu dnia. Max szer. podłoża: 215,9 mm, max dł. etykiety: 
1016 mm, rozdz. 1600 x 1600 dpi, kropelki objetości 1-2 pikolitrów i średnicy 14 mikronów,  
5 kanałów: CMYKK, wymienne ulepszone atramenty wodne, druk z roli na role, z roli na arkusz, 
składanka, zintegrowany nóż, interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100T, GPIO. 
Druk przy pomocy dowolnego oprogramowania pod Windows ( dostępne drivery dla WIN 7/ WIN 10/ 
WIN Server 2003/2008 R2/2012 ). 
 
Drukarka VP750 przeznaczona jest do wszystkich branż i gałęzi przemysłu, wszędzie tam gdzie 
wymagana jest etykieta kolorowa bardzo dobrej jakości i odporności oraz w atrakcyjnej cenie. W 
standardowym wyposażeniu drukarki znajdują się: wyświetlacz LCD (informujący o aktualnym 
statusie drukarki i poziomie tuszy), nóż tnący, odwijak papieru; opcjonalnie dostępny nawijak 
zewnętrzny. W zestawie drukarka zawiera również głowicę drukującą Memjet oraz 5 cartridge’y 
250ml/każdy. Głowica pokryta jest materiałem chroniącym dysze przed kurzem. 
 
W stosunku do modelu VP700, kolorowa drukarka etykiet VP750 jest nieco droższa, natomiast 
zużycie atramentu jest wyższe o około 20-30% na pojedynczą etykietę. 

Info:    http://www.memjet.com/technology/videos 
 
 
Główne zalety: 

 profesjonalna drukarka kolorowa do wszechstronnych zastosowań 

 rewolucyjna technologia druku Memjet 

 innowacyjny system samoczynnego chłodzenia 
 innowacyjny system "drop triangle" zastępowania zatkanych dysz 

 
 szybkość 30,5cm na sekundę, ponad 18m na minutę i 20km w ciągu dnia 

 max szer. podłoża: 215,9 mm, max dł. etykiety: 1016 mm 

 1600 x 1600 dpi, kropelki objętości 1-2 pikolitrów i średnicy 14 mikronów 

 5 kanałów: CMYKK, wymienne ulepszone atramenty wodne 

 druk z roli na role, z roli na arkusz, składanka 

 

http://www.altarex.com.pl/
http://www.memjet.com/technology/videos
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 zintegrowany nóż tnący 

 interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100T, GPIO 

 druk przy pomocy dowolnego oprogramowania pod Windows (dostępne drivery dla WIN 7/ 
WIN 10/ WIN Server 2003/2008 R2/2012 ) 

 

Dane techniczne: 
 

Typ drukarki: VP750 

Metoda druku: 
opatentowana technologia Memjet (USA); 

druk etykiet za pomocą wodnych atramentów CMYKK  

Rodzaj wkładów 
atramentowych: 

Specjalne atramenty wodne CMYKK 
(5 wymiennych wkładów po 250 ml każdy) 

Maksymalny obszar 
druku / podłoża etykiety: 

szerokość podłoża: 50,8 - 216 mm; 
długość etykiety: 50,8 - 1016 mm 

Grubość podłoża: 0,1 – 0,3 mm 

Maksymalna szybkość 
druku:  

304,8mm/ sek.; 
18m/ min. 

Rozdzielczość: 1600 x 1600 dpi 

Formaty drukowanych 
plików:  

PDF, DOC 

Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100T, GPIO 

Dostępne wyposażenie 
dodatkowe: 

 nawijarka zewnętrzna 

 oprogramowanie do edycji i wydruku etykiet BarTender™ 
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