
De regels voor inkjetprinten 
herschreven
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• Minimale tussenkomst door 
operators

• Onderhoudsvrije werking
• Type 316 RVS kabinet met 

beschermingsgraad IP66 
voor natte omgeving

• Geoptimaliseerd 
inktmanagement, minder afval

Domino 
Design 

Ontworpen voor 
de praktijk

• Voor de fabriek van 
de toekomst

• Met smartphone-functies
• Serialisatie op hoge snelheid
• Flexibele configuraties

i-Techx 
Geeft u de controle

i-Pulse 
Printkop & inkten

• Altijd perfecte druppels
• Kwaliteit van 9 druppels 

bij snelheid van 7 druppels
• Inkten voor meest 

veeleisende ondergrond
• Afstemming van printkop 

en inkt
• Meerdere printgroottes



Ax550i inkjetprinter
Geschikt voor de meest veeleisende 
omgevingen
De robuuste en stapelbare Ax550i omkasting is 
gemaakt van waterbestendig roestvrij staal en 
is voorzien van de IP66-omgevingsbescherming, 
waarmee ze geschikt is voor de meest veeleisende 
omgevingen. Door de IP66-beschermingsgraad  
is de omkasting stofdicht en zelfs bestand tegen 
krachtige waterstralen bij industriële reiniging van  
de productielijn.

Heldere en scherpe codes
Zelfs op de hoogste printsnelheden beschikt u over 
printberichten met hoge resolutie en de mogelijkheid 
tot meerdere regels. Grote hoeveelheden data 
worden op hoge snelheid en met een hoge 
doorvoercapaciteit geprint. Hoogwaardige codes 
worden geoptimaliseerd voor machineleesbare codes 
en Optical Character Recognition (OCR) systemen, 
wat afgekeurde codes helpt voorkomen.

Soepele integratie
Voor een soepele integratie in uw productielijn 
ondersteunt de Ax-Serie toonaangevende industriële 
communicatieprotocollen om online installatie en 
automatisering te vereenvoudigen. Printers van 
de Ax-Serie kunnen in printernetwerken worden 
geïntegreerd en voorzien in gecentraliseerde 
codeersjablonen voor foutloos coderen. De printers 
kunnen geïntegreerd worden in uw bestaande 
bedrijfssystemen, zoals ERP-systemen. 
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Tech Corner
Als lid van EuPIA kan Domino inkten leveren die in 
overeenstemming met de EuPIA Good Manufacturing 
Practices zijn geproduceerd. Bij de inkten van Domino 
is ook rekening gehouden met ingrediëntenlijsten zoals 
de Zwitserse lijst. Bovendien biedt Domino een aantal 
oplosmiddelen die vrij zijn van grondstoffen voor drugs. 

SafeGuard serviceplan 
Reserveonderdelen en service tot zeven jaar voor een vaste 
prijs met onze SafeGuard-pakketten. Dankzij onze diagnose 
op afstand bent u vaak direct weer in bedrijf. Ofwel de 
service engineer van Domino arriveert goed voorbereid 
en met de juiste originele reserveonderdelen bij u op locatie. 
Aanvullende opties omvatten training, optimalisatiebezoeken, 
voorrang bij hulp, monitoren op afstand en een 
24/7-helpdesk (kan per regio verschillen).

Voor meer informatie:
www.domino-printing.com/Ax550i

Het Domino woordmerk en apparatuur zijn geregistreerde handelsmerken van Domino Printing Sciences plc.


