
A420i ink jet yazıcı 

Az tüketim. Çok iş... 

Domino A420i’nin akıllı teknolojisi  

tüm kodlama ihtiyaçlarınıza en az sarf tüketimi  
ve servis müdahalesi gerektirmeyen tasarımı ile  
pazardaki en ideal çözümü sunar. 

Scan the code to find out more 
about A-Series i-Tech 
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A420i hayatınızı kolaylaştırmaya başlayacak. 

Domino’nun üretim safhaları ve çevre duyarlılığı politikası standartları 

resmi, endüstriyel normların ve şirket normlarının her koşulda  
üzerindedir. Şirket olarak doğal kaynak ve enerji kullanımını  
minimize etmeye ve atık miktarını azaltmaya önem vermekteyiz.  

Ek olarak ürünlerimiz RoHS ve WEEE uyumludur ve tamamı geri  
dönüştürülebilir malzeme kullanılarak üretilmiştir. 

Servis rutinini ortadan kaldıran, akıllı mürekkep sistemi ile 
önceki modellere göre atık mürekkep oranını 40% azaltan A320i 
karbon atık izinizi azaltır. Gelişmiş enerji tasarruflu yazılımı sayesinde 
Üretim hattınız durduğu zaman kodlama makinanız otomatik olarak 
duracaktır. 

A420i Çevre Duyarlılığı 
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Efektif, yüksek performanslı kodlama 

Başlat düğmesine bastığınız andan itibaren, 

Domino’nun geleneksel en dayanıklı ve ideal  
sürekli inkjet teknolojisine dayanan A420i ihtiyacınız 

olan her an rakipsiz %99,75 hat verimliliği ile   

sizin yanınızda olacak. 

Domino’nun kendine has servis ihtiyacı olmayan I-Tech 

teknolojisi işletme maliyetlerinizi azaltacak ve operatör 

müdahalelerini en aza indirecektir.               . 

A420i basitçe bütün kodlama ihtiyaçlarınıza uyum  

sağlamakla beraber yüksek hızlarda ve zorlu yüzeylerde 

en iyi sonucu verecektir. 

I-Tech mürekkep sistemi … Kodlama 

İhtiyacınıza optimum performans sağlar. 

Domino’nun özel  i-Tech  mürekkepleri en ideal kodlama kalitesi 
Dayanıklılık ve en düşük sarf tüketimi için özel olarak tasarlanmıştır. 
Akıllı teknoloji yazıcının tam kalbinde … 
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A420i ink jet yazıcı 

Efektif – En düşük bütçe 

En düşük inceltici tüketimi 

A420i mevcut kodlama makinaları içinde en az inceltici tüketen ve 
Size para ve zaman kazandıran bir kodlama makinasıdır.  
En yakın rakibinin 4’te biri olan tüketimi ile sınıfında liderdir. 
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Servis ve bakım gerektirmez. 

i-Tech mürekkep sisteminin kalbinde 
devrim niteliğindeki I-Tech Module bulunur. 
İçinde mürekkep ve filtreler bulunur. 
I-Tech Module değişimi herkesin 10 dakikadan 
kısa sürede yapabileceği basit bir işlemdir.  
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Dayanıklı 

A420i yazıcı sınıfında lider  %99,75 oranla her zaman  
kodlamaya hazırdır! 

Mühürlü kartuşları sayesinde makina çalışırken bile sarf malzeme 
değiştirilebilir. Büyük hacimli inceltici kartuşu sayesinde uzun süreli  
çalışma rutinlerinde hat duruşu yaşatmaz.  

A420i is çok uzun süre ve minimum kayıpla hatta aktif çalışır. 

Kolay kullanım  

Çünkü zamanınız değerlidir. 

QuickStep kullanıcı  

arayüzü ile her işlem  

sadece 3 tık mesafede. 

QuickStep Domino’nun basit 
ve kullanıcı dostu arayüzüdür. 
yazıcı olabildiğince hızlı şekilde 
kullanım sağlar. Karışık menüler 
veya parametreler içermez. 
sadece işi girin ve başlayın! 

Elverişli 

Sadece tek bir tuşa dokunarak işe başlayın. SureStart isimli teknolojimiz 
sayesinde eşsiz yazıcı kafamız, nozül mühürleme ve temizleme sistemimiz 
kalıcı performansı garanti eder. 

Basit 

Sarf malzemelerimiz renkli  
görünümü ile size kolaylık  
sağlayacak. 
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A420i Çeşitleri 

Esnek – Tam olarak beklediğiniz çözüm 

Sizlere ekstra esnek çeşitlerde çözümler sunuyoruz – yüksek çözünürlüklü mikro kodlamadan 
tek-çift nozül kodlamaya kadar . Akılcı tasarımı sayesinde yazıcı kafa tamamen değiştirilmek yerine 
parça parça değiştirilebilir. Hat efektifliği en düşük tüketimle birlikte Domino’nun garantisidir.  
Duo™ ve Pinpoint™ yazıcı kafalar ile metal katkısız ve halojensiz mürekkepler kullanılabilir.  

 

A420i Duo™ 

Hızlı 

Kaliteden ödün vermeden yüksek hızlı kodlama  –  kodlama  
ihtiyaçlarınız için günümüzde mevcut en hızlı sürekli ink jet printer  
Eşsiz tasarımı sayesinde iki inkjet bir yazıcı kafa içinde. Tasarımı  
sayesinde hızlı hatlarınız için iki kat daha hızlı kodlama çözümü.  
Duo™ çok satırlı kodlama ihtiyaçlarınız için 8 satıra kadar kodlama  
(iki nozül 4-satır kodlama) yapabilir. 
 

A420i Pinpoint™ 

Esnek 

Küçük yüzeylerde yüksek çözünürlüklü mikro baskı (1mm yükseklikte) ihtiyaçlarınız için. 
Sınırlı alanlarda yüksek kalite kodlama kodlama ihtiyaçlarınız için ısıtmalı kafası ve 
teknolojisi ile baştan sona kaliteli ve stabil kodlama. 

Arayüz Seçenekleri  
Çok yönlü 

Farklı seçenekleri ile kullanıcı arayüzü çoklu makina idare 
yeteneği de dahil tüm ihtiyaçlarınızaen iyi çözümü sunar. 

• Ekranüstü arayüz –klavye veya dokunmatik ekran. 
• Uzaktan erişim ve WebServer. 
• Standard özellikler ve Ağ protokolleri. 



 

A420i ile hızlı bir tur 

Birincil kodlamada üstün Akıllı Teknoloji (I- Tech) 

I-Tech ile amacımız,en az tüketim ile birlikte en yüksek hat verimliliği 
sağlamak 

QuickStep En basit  
sezgisel kullanıcı arayüzü 

I-Tech mürekkep sistemi ile  
pazardaki en düşük inceltici  
tüketimi 

i-Tech sayesinde servis gerektirmeyen 
sadece sarf malzeme değiştirerek 
sürekli ve performanslı çalışan  
üretim hatları. 

Pinpoint™ samples 

Zor şartlar için IP55  
kafa koruması en ideal 
korumayı sağlar. 

Duo ™ yazıcı kafa 
sınıfında lider hız  
ve kaliteyi sunar. 
2 satırdan 8 satıra 
kadar yüksek hız. 

Pinpoint™ yazıcı 
kafa yüksek  
çözünürlüklü  
mikro baskı  
sağlar. 

Duo™ samples 

SureStart yazıcı  
kafa pazardaki  
lider aç/kapat 
performansı ile 
dar alanlarda en  
ideal montajı sağlar. 
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Kullanıcılar kendi çalışma ortamları ve hat üzerinde uygulanabilirliği mutlaka kontrol etmelidir. 
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Teknik Özellikler: 

Operasyonel Yeterlilik 
Satırbaşına maksimum karakter sayısı 
Standart maksimum satır sayısı 
Duo maksimum satır sayısı 
Pinpoint maksimum satır sayısı 
Alan başına maksimum mesaj adedi 
Maksimum alan adedi 
Maksimum hat hızı (SL 5x5) 

QVGA (320x240) SureTouch klavye 
SVGA (800x600) Renkli dokunmatik ekran 
TouchPanel harici dokunmatik ekran 
Ethernet (Web server ve email alarmı) 
USB 
RS232 
Domino Protokolleri 
Industry Protokolleri 
4 aşama 24v ikaz (Port standart) 
4 aşama voltajsız kontak 
Programlanabilir i/o (8 giriş - 8çıkış) 
Ürün algılama 
Şaft Takometre 

255 
4 
8 
3 
256 
16 
325m/dak. 

Standart 
Opsiyonel 
Opsiyonel 
Standart 
Standart 
Opsiyonel 
Codenet/ Intercom 
ZPL (limitli) 
Opsiyonel 
Standart 
Opsiyonel 
Standart 
Standart 

455 
370 

524 

455 
370 

Arayüz 

Not to scale. 
For illustrative 
purposes only. 

316 370 
(Doors closed) 

388 

316 
65mm 

Minimum bend 
radius 
21.5 

65mm 
Minimum bend 

radius 
21.5 

370 
(Doors closed) 

388 

Grafik Kullanıcı Arayüzü 

Çevre 
221.5 

QuickStep, tam renki arayüz. Kolay okunabilir menüler ve hızlı dolaşım WYSIWYG bakı önizleme 
Çoklu dil desteği. 

Ağırlık 
IP derecesi 
Operasyon Sıcaklığı 
Nem 
Güç gereksinimi  
Güç tüketimi 

24.5kg 
IP55 
5-45°C (40-112°F) 
10-90%RH 
100-240V:4A 50-60Hz 
56.3 Watt 

Standart 
Standart 
Standart 
Standart 
Standart 
Mevcut 
Mevcut 

135 
221.5 

50 
135 

50 
Standard Print Head 

50 50 
Standard Print Head 

Uyumluluk 
CE 
TUV 
RoHS 
Sony Green Partner 
Eupia uyumlu mürekkep 
Ağır metalsiz mürekkepler 
Halojensiz mürekkepler 

262.5 

SureStart Yazıcı Kafa 
Standard ve Duo 

Hortum uzunluğu 
Nozül ebadı 

Pinpoint 
Hortum uzunluğu 
Nozül ebadı 

Hortum eğilme çapı 
Isıtıcı 
Pozitif hava pompası 
Hava kurutucu 

3m standart veya 6m opsiyonel 
60μ veya 75μ 

3m standart veya 4m opsiyonel 
40μ 
65mm 
Standart 
Opsiyonel 
Opsiyonel 

Standart 
825ml* 
1200ml* 
Mürekkebe bağlı* 
Yok 

65mm 
Minimum bend 

radius 
21.5 

65mm 
Minimum bend 

radius 
21.5 

201.6 

75.1 62 

262.5 

Heavy Duty Print Head 
75.1 62 
Heavy Duty Print Head 

I-Tech mürekkep sistemi 
CleanFill mürekkep kartuşu 
CleanFill inceltici kartuşu 
I-Tech Module değişimi 
Periyodik bakım 
* operatör yapabilir. 

184.8 
148.8 

201.6 Mürekkep Sistemi 115 

50 115 
50 

Pinpoint Print Head 
50 

65mm 
Minimum bend 

radius 
28 

65mm 
Minimum bend 

radius 
28 

50 

134.6 
98.8 123.7 

3.3 
50.7 7.6 

255 
148 

184.8 
148.8 

134.6 50 50 21.5 73.7 
98.8 139.4 50 139.2 

73.7 
21.5 50.7 20 139.4 123.7 

50 3.3 
7.6 

255 
148 50 50 

139.4 50 139.2 
20 139.4 50 57 49.7 
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A420i/0113 Ürün tasarımı ve teknik özelliklerde bilgi vermeden değişiklik yapabilme hakkı gizlidir. Broşürdeki bilgiler genel bilgi amaçlıdır 
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