
COLOP E-Mark razítko 

 

• První e-mark zařízení na světě 

• Vícebarevné otisky 

• Propracovaná aplikace pro neomezené návrhy otisků 

• Generátor data a času a číslování 

• Generátor QR a čárových kódů 

• Vlastní návrhy otisků 

• Návrhy otisků připravené k použití 

• Patentovaný a ergonomický design 

• Perfektní pro použití na cestách 

• Každý e-mark je unikátní! Každá jednotka má svou vlastní identitu. Konečný krok ve výrobě: 
Tvorba SSID (Service Set IDentifier) a hesla 

„Jak na to“ videa na www.emark.colop.com  

 

Nabíjení a baterie 

Nabíjení pomocí kontaktu s dokovací stanicí 

Světelný signál při nabíjení (pouze pokud je zařízení zapnuté) 

Napětí: 100 – 240V 

Baterie - Světelný průvodce a aplikace ukazují stav baterie 

Baterie: Lithium polymer, 11,1V 600mAh 

Doba nabíjení: cca 3h 

Životnost: cca 4-5h tisku 

  

RGB-LED osvětlení 

Zobrazuje provozní stav 

Zelená -Zapnuto 

Modrá - WIFI připojení, přenášení otisků 

Červená/Žlutá - Varování prázdná cartridge/vybitá baterie,…) 

Označuje polohu otisků uložených na e-marku 

Podrobný popis naleznete v uživatelské příručce 

  

Průvodce určováním polohy 

Pro přesné umístění otisku 

Vrub uprostřed ukazuje středovou čáru otisku 

Speciální funkce v aplikaci 

Ideální pro speciálně upravené etikety COLOP 

 

Micro USB 

Připojení k PC pro použití SW na ploše 

Upozornění: nenabíjí se přes USB kabel! 

Stejná doba přenosu jako přes WIFI 

 

Rozptyl barvy 

Automatické čištění tiskové hlavy při vyjímání z dokovací stanice 

Malé kapičky inkoustu se rozptylují do vzduchu 

Množství se zvyšuje s počtem prostojů 

Bezpečnostní prvek: barva se nerozptýlí na více než 90 ° 

Pozor - nikdy nemiřte na obličej / oči! 

 

Ochranný kryt 

Chrání kazetu / zásobník s barvou před vysycháním 

Pro optimální ochranu je pružina zatížena 

Vždy vložte e-mark do dokovací stanice 

Vyčistěte zašpiněný kryt pomocí hadříku a destilované vody 

Ochranný obal - Přístup k baterii a cartridge (možnost umístění loga na vrchu) 

https://emark.colop.com/de/partnerarea/data/downloads/emark/videos/


  

Další Vlastnosti 

Posuvná kolečka -Zajišťují rovný otisk. Snadné a jemné posouvání bez použití tlaku! 

Magnety - 3 magnety pro udržení e-marku a dokovací stanice pohromadě 

Reset – Vraťte snadno e-mark do továrního nastavení. Zařízení musí být zapnuté! 

Ventilační otvory – Pro chlazení elektronických součástek 

ON/OFF Přepínání – Na spodní straně zařízení 

Gumové nožičky – Měkký materiál, který zajišťuje přilnavost k plochým povrchům a zabraňuje prokluzování 

Jednořádkový otisk - max. délka: 150 mm 

Víceřádkový otisk - 2 řádky: max. délka 75 mm/řádek nebo 3 řádky: max. délka 50 mm/řádek 

Tisknutí v řadě – Proveďte několik otisků za sebou. Začněte znovu od začátku 

Offline stav – uložte si až 4 otisky. Dvakrát poklepejte pro změnu otisku. Orientace podle barvy v aplikaci či 

za pomoci světelné signalizace 

Značení na etiketách – Speciální značky polohy umožňují dokonalé vyrovnání. 14 x 48 mm 

Rozhodněte se, kde začnete tisknut – Startovní pozice na straně (pravá nebo levá), nebo na středu. 

Nepřetržité tisknutí – Otisky jsou opakovány. Délka otisku není omezena. 

 

RSM – může poskytovat šablony 

Poskytovatel služby 

Nabízí vlastní šablony 

Poskytuje doplňky a odborné rady 

Rozdíly oproti ostatním RSM systémům 

Vytváří pro zákazníka přidanou hodnotu 

                          

COLOP e-mark aplikace 

Google play 

AppStore 

www.emark.colop.com 

 

WiFi připojení 

e-mark si vytvoří vlastní WiFi hotspot, aby se připojil k mobilnímu zařízení 

WiFi připojení je nutné pouze pro přenos otisků 

Připojení k internetu není nutné 

 

Otevřené rozhraní - Možnost vývoje dalších aplikací pro e-mark 

Integrace do ERP systému 

Kontrola kvality 

Funkce a šablony pro speciální cílové skupiny 

Podpora COLOP e-business oddělení 

 

Navrhněte si své vlastní otisky 

Vytvořte si svou vlastní textovou desku (bez programu Photoshop) 

Využijte předdefinované šablony a další šablony online 

Obsahují text, obrázky, datum/čas, číslování 

Generátor QR a čárových kódů 

 

Uložte a sdílejte své otisky 

Importujte - otisky z dalších zařízení. 

Několik mobilních zařízení se může připojit k jednomu e-marku 

Exportujte - sdílejte své otisky s dalšími 

Možnost uložit si a připojit například smartphone k několika různým e-markům 

 

Technologie senzorů 

Optický senzor měří rychlost pohybu 

Pro vysokou kvalitu otisku 600 dpi rozlišení 

Rychlost otisku až 300 mm/s s nejlepšími výsledky při 100 mm/s 

 

Gyro senzor 

Funkce „poklepání“ mění uložené otisky 



Rozptyluje inkoust pouze pokud je spodní část e-marku otočena dolů 

 

Inkoustová cartrige 

Sofistikovaná HP technologie (HP = Hewlett Packard) kompatibilní pouze s tiskovými kazetami 

COLOP CMY (Cyan, Magenta, Yellow) 

Standardní HP cartridge NEMŮŽE být použita 

Snadno vyměnitelná 

Až 5000 otisků na jednu cartridge  

5 otisků / 1 rozptyl barvy 

Nejmodernější, barvená, inkoustová technologie od jednoho z předních tiskových specialistů v oboru 

CMY barevná cartridge - CMY (Cyan, Magenta, Yellow) 

 

Specifikace 

Rozměry(D x Š x V): 111,2 x 76,5 x 72,7 mm 

Hmotnost: 224,5 g 

Rozměry balení: 80 x 130 x 115 mm 

Hmotnost balení: 450 g 

Max. velikost tisku (D x Š): 14,5 x 150 mm 

Kvalita tisku: 600 dpi 

Baterie: 11,1 V Li-Ion s min. 600 mAh 


