
A Reescrever as Regras da Codificação 
a Jato de Tinta Contínuo
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• A gota sempre perfeita
• Qualidade de 9 gotas à velocidade 

de 7 gotas
• Correspondência perfeita entre a 

cabeça de impressão e a tinta
• Tamanho de impressão com 

diferentes opções

i-Pulse 
Cabeças de Impressão e Tintas

• Concebida para a fábrica 
do futuro

• Tão fácil de usar como 
um Smartphone

• Configurações flexíveis

i-Techx 
O Controlo Nas 

Suas Mãos

• Mínima intervenção 
do operador

• Sem necessidade 
de assistência

• Sistemas inteligentes que 
reduzem o desperdício

Design 
Domino 

Concebido Para 
a Vida Real



Impressora CIJ Ax150i
Elevada Disponibilidade Na Linha

Com uma disponibilidade otimizada é possível 
manter uma produção contínua, já que não 
são necessárias ferramentas ou competências 
especializadas para substituir o módulo i-Tech. 
A tecnologia CleanFill e os consumíveis, com 
códigos de cores e tamanho único, eliminam 
o risco de derrames ou sujidade. 

Tecnologia de Codificação da Próxima 
Geração

Apresentação da i-Pulse. As cabeças de 
impressão i-Pulse, representam um avanço 
importante para a tecnologia a jato de tinta 
contínuo, pois permitem o controlo da 
formação individual da gota, que resulta 
em economia e exatidão na sua aplicação 
às velocidades habituais. 

Flexível e Fácil de Utilizar

Operações simplificadas, com várias opções 
de caracteres e idiomas através do software 
QuickStep. Pode definir o formato ideal do ecrã 
táctil para os seus operadores, assegurando um 
funcionamento descomplicado. O modelo Ax150i 
pode ainda ser personalizado com suplementos 
“plug and play”, ativando funcionalidades 
adicionais na instalação ou posteriormente.
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Nota Tecnológica
Enquanto membro da EuPIA, a Domino fornece tintas 
fabricadas de acordo com as suas atuais boas práticas. 
Estão igualmente de acordo com Listas de Inventário 
como a Lista Suiça e oferecem várias bases de 
solventes isentas de drogas. 

Plano de Assistência SafeGuard
Defina os seus custos com peças sobresselentes e 
assistência, por um período até sete anos, através dos 
nossos pacotes SafeGuard. O diagnóstico remoto possibilita 
a resolução imediata de qualquer situação ou assegura 
a presença de um técnico especializado com as peças 
certas e genuínas. Existem ainda outras opções 
adicionais, que incluem formação, visitas de otimização, 
resposta prioritária, monitorização remota e serviço 
de apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Descubra mais em:
www.domino-printing.com/Ax150i

A marca nominativa da Domino e os seus equipamentos são marcas registadas da Domino Printing Sciences plc


