
Een innovatieve 6-inch industriële
thermische printer

PRINTERSPECIFICATIES

Printmethode

Printmodus

Printresolutie

Max. Printsnelheid

Breedte

Processor

SPECIFICATIE VERBRUIKSARTIKELEN (door SATO geproduceerde of geleverde verbruiksartikelen worden aanbevolen)

Sensortype

rollen

Formaat 

Continu
Breedte 

Cutter Breedte 

Breedte 

Lint
Formaat

Anders

LETTERTYPEN en SYMBOLEN

Standaard bitmap

Schaalbare lettertypen

Barcode
Lineair

Maximaal 100 MB

INTERFACE KENMERKEN 

Beheer op afstand

SPECIFICATIES

OPTIES

Accessoires

Overtreft de 
verwachtingen.

CL6NX
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CL6NX

Geïntegreerd preventief onderhoud 

Maximale uptime
Bekijk de printerstatus met één druk op de knop en voer 
preventief onderhoud uit voordat problemen ontstaan. 
PureLineTM-aandrukrollen met visuele slijtageaanduiding om 
preventief onderhoud te faciliteren. Smart Head voor het 
monitoren van de printerkop. Het gebruik van langere linten 
betekent minder wisselingen en dus minder downtime

Metalen behuizing met tweedelig deksel, geschikt voor 
gebruik in een industriële omgeving met weinig ruimte.

51 - 203 mm/s (2-8 ips) 
bij 12 dots/mm (305 dpi)

Snelheid en nauwkeurigheid

Drukt met grote precisie af, daarom ideaal voor micro-etiketten, 
en op hoge snelheid, zelfs bij hoge resolutie.

Gebruiksmogelijkheden

Merk storingen eenvoudig op door LED-lampjes 
en laat onderhoud sneller verlopen met behulp 
van videobegeleiding op het LCD-kleurenscherm.

en onderhouden
Onderdelen die ter plekke vervangen kunnen 
worden zonder gereedschap vereenvoudigen 
de installatie en het onderhoud. Flexibiliteit & Connectiviteit

Ondersteuning voor 47 printtalen en 
31 displaytalen waarborgen dat deze 
printer wereldwijd ingezet kan worden.

Automatische detectie van alle belangrijke emulatietalen 
voor een naadloze overstap van de oudere SATO-modellen 
of printers van andere merken naar de CL6NX Plus.

Meerdere interfaces
Meerdere interfaces waaronder Bluetooth, seriële 
en parallelle poorten, LAN en USB. Optioneel is een 
WLAN-kit verkrijgbaar.

Application Enabled 

Door AEP kunnen toetsenborden, 
weegschalen, barcodescanners en andere 
apparaten zonder tussenkomst van een PC 
met de printer worden verbonden.
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Ideaal voor het afdrukken van grote hoeveelheden 
etiketten

o De CL6NX Plus voorkomt fouten tijdens de distributie van
producten naar winkels

o Verkoop en klanttevredenheid worden verbeterd door
effectieve etikettering in de Supply Chain én in de winkel

o De CL6NX Plus maakt inventarisatie van voorraad en inrichting

worden voorzien van een nieuw etiket met RFID. Er is een
breed assortiment etiketten, tags en labels beschikbaar voor
verschillende toepassingen, van prijswijziging tot anti-diefstal

o Van goederenontvangst en voorraadbeheer tot verzending, 
met de CL6NX Plus kunnen de gebruikers de verschillende 
sjablonen voor etiketten opslaan en gebruiken.

o Kies uit een uitgebreide reeks etiketten, waaronder 
3-laagsetiketten en voorzie het etiket in één keer van 
alle informatie voor verzenden tot en met retourneren

€

Productie

o De CL6NX Plus is ontwikkeld voor industrieel gebruik en maakt 
het voor fabrikanten mogelijk om ieder item, van grondstof 
tot gereed product, te traceren en dat is essentieel als er 
fabricagefouten optreden.

o Omdat hun producten steeds kleiner worden, kunnen
elektronica fabrikanten bij het afdrukken van micro-etiketten 
voor PCB's hun voordeel doen met de CL6NX Plus en de 
hittebestendige etiketten van SATO.

o De CL6NX Plus is ideaal voor de automotive sector en kan de

o Met AEP en PDF Direct Printing kan informatie vanaf een PC
automatisch in pdf worden afgedrukt. Ook kunnen etiketten
met grote nauwkeurigheid worden uitgesneden en ID-labels
worden gesorteerd, zonder tussenkomst van personen.

o Direct afdrukken is mogelijk vanaf een PLC en dezelfde
printtoepassing kan eenvoudig worden gebruikt voor
meerdere productiefaciliteiten

o RFID-ondersteuning

o PDF Direct Printing
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Met AEP kan een unieke standalone toepassing 
worden gerealiseerd die is afgestemd op 

zonder extra software direct op de printer draait

label printapplicaties

Printen zonder PC
De CL6NX Plus is voor nog meer afdrukmogelijkheden 
direct aan te sluiten op onder meer barcodescanners, 
indicatielampen, weegschalen en toetsenborden, zonder 
dat er een PC nodig is. 

Met behulp van AEP kan de CL6NX Plus eenvoudig 
worden verbonden met andere apparaten zoals een PLC 
(Programmable Logic Controller), zodat er geen speciale 
printersoftware of aanpassingen aan het apparaat nodig zijn.

Gegevens kunnen direct worden 
ingevoerd via een barcodescanner 
of een toetsenbord.

zichtbaar en operationeel te 
houden.

Bewaak met SOS printers vanuit één centraal punt (operationele status, printhistorie, 
verwachte onderdelenvervanging, etc.) zodat preventief onderhoud kan worden 
uitgevoerd vóór er een storing optreedt.

De ingestelde ontvanger krijgt een melding van SOS per email met daarin de 
printerstatus, zodat storingen direct kunnen worden verholpen.

De CL6NX Plus drukt etiketten af en toont op het 
LCD-scherm instructies om die etiketten te sorteren 
(links of rechts) en verder te bewerken.

beheerd, zodat u de printsnelheid, printintensiteit, printpositie en 
netwerkinstellingen op ieder moment kunt bijwerken.

Melding per e-mail

Realtime verbinding

Contact

Helpdesk voor klanten

-  Printerinstellingen
-  Foutenlogboek
-  Firmware

Klant

SOS Smart-app

SATO


