
De regels voor inkjetprinten 
herschreven
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i-Pulse 
Printkop & inkten

• Minimale tussenkomst door 
operators

• Onderhoudsvrije werking
• Actief inktmanagement, 

minder afval

Domino 
Design 

Ontworpen voor 
de praktijk

• Voor de fabriek van 
de toekomst

• Met smartphone-mogelijkheden 
• Variabele codes op hoge 

doorvoercapaciteit
• Flexibele configuraties

i-Techx 
Geeft u de controle

• Altijd perfecte druppels
• Kwaliteit van 9 druppels 

bij snelheid van 7 druppels
• Inkten voor meest 

veeleisende ondergrond
• Afstemming van printkop 

en inkt
• Meerdere printgroottes



Ax150i inkjetprinter
Optimale beschikbaarheid van 
uw productielijn

Er zijn geen specialistische vaardigheden 
of tools nodig om de i-Tech Module te 
vervangen. Hierdoor zijn de productielijnen 
optimaal beschikbaar en is continue productie 
gewaarborgd. De CleanFill-technologie met 
uniforme verbruiksartikelen en kleurcodes, 
sluit verspilling en morsen uit. 

De nieuwe generatie codeertechnologie

Introductie van i-Pulse. Met behulp  
van i-Pulse printkoppen, een toonaangevende 
doorbraak in kleinkarakter inkjettechnologie, 
worden individuele inktdruppels gevormd.  
Dit resulteert in grote besparingen op  
het inktverbruik en een precieze plaatsing 
 van exact de juiste inktdruppels bij 
 gangbare printsnelheden. 

Flexibel en gebruiksvriendelijk

De bediening is eenvoudig. Met de taal- 
en karakteropties in Domino’s QuickStep-
software kunt u de ideale touchscreen-opmaak 
instellen voor eenvoudige bediening door uw 
operators. De Ax150i kan worden aangepast 
met behulp van plug-and-play add-ons, zodat 
aanvullende functionaliteiten bij installatie of 
latere upgrades beschikbaar zijn. 
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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/Ax150i

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


