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Cores genuínas, de verdade
Excepcional contraste
Alta durabilidade da impressão
Resistência a raios UV por até 5 anos
Baixa temperatura de fusão, aumentando a vida útil da cabeça de impressão
Disponível em cores nos modelos para impressão de 170 e 200 cartões
Disponível em preto no modelo para impressão de 1000 cartões
Compatível com as impressoras Zebra/Eltron (exceto as impressoras série i )

Os ribbons “Dye-Sublimation” RiBOX, distribuidos
com exclusividade pela Barcode Informática, são
compostos por resina e filme de altíssima qualidade,
destinados a transferência térmica, especialmente
para a impressão de cartões e crachás.
São fornecidos para impressões coloridas, nas
versões YMCKO e YMCKOK, para 200 e 170 cartões
respectivamente, e ainda na versão monocromática,
para a impressão de 1000 cartões em preto.
Os ribbons RiBOX são indicados para a impressão de
cartões de identificação em geral, crachás, cartões
fidelidade, carteirinhas escolares, carteiras de
associados, e uma infinidade de outras aplicações.
São totalmente compatíveis com as impressoras
Zebra/Eltron modelos P300, P400, P500, P600, P310,
P420, P520, P620 e P720, exceto as impressoras da
série i. Apenas o modelo 800015-101 (K-Resin para
1000 cartões) é compatível também com a série i.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
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Espessura do filme: 5.6 microns
Ponto de fusão: 180°C
Espessura do filme: 5,6 microns
Espessura total: 7,1 microns
Resistência a raios UV: 3 a 5 anos
Tecnologia de impressão: TTR
Cartões indicados: a base de PVC, polaseal e
também alguns tipos de poliéster e polipropileno
(Recomenda-se realizar previamente o teste de impressão para
cada tipo de cartão utilizado)

• Quantidade de rolos por caixa: 1 rolo
• Condições de armazenamento: temperaturas
próximas de 20°C ±10%
• Numero máximo de cartões impressos por rolo de
ribbon, quando em conformidade com a medida
ISO 7810 (54mm x 86mm):
modelo 800015-148 (YMCKOK), 170 cartões
modelo 800015-140 (YMCKO), 200 cartões
modelo 800015-101 (K-Resin), 1000 cartões
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