
A Reescrever as Regras da Codificação 
a Jato de Tinta Contínuo
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• Mínima intervenção 
do operador

• Sem necessidade de assistência
• Robusta, componentes 

electrónicos com protecção IP66
• Sistemas inteligentes que 

reduzem o desperdício

Design 
Domino 

Concebido Para 
a Vida Real

• Concebida para a fábrica 
do futuro

• Tão fácil de usar como um 
Smartphone

• Serialização a alta velocidade
• Configurações flexíveis

i-Techx 
O Controlo Nas 

Suas Mãos

• 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



Impressora CIJ Ax350i
Novas Tintas, Novas Possibilidades
Concebidas até para as mais exigentes aplicações, 
as nossas tintas i-Pulse, altamente fiáveis, aderem 
com facilidade, mesmo após agressivos processos 
de pós-impressão, esterilização e congelação, 
oferecendo códigos de elevado contraste e 
adequados ao contacto direto com os alimentos.

Códigos Limpos e Nítidos
Permite a impressão de mensagens em alta resolução 
e uma multiplicidade códigos, às mais elevadas 
velocidades, resultando em máxima produtividade. 
Os códigos de maior qualidade são otimizados para 
sistemas de reconhecimento ótico de caracteres 
(OCR) e códigos legíveis por máquinas (MRC), 
ajudando a reduzir o número de rejeições.

Fácil Integração
Para fácil integração na sua linha de produção, 
a Ax-series inclui protocolos de comunicação 
industrial, líderes no mercado, simplificando 
a instalação e a automatização na linha. Estas 
impressoras podem ser colocadas em sistemas 
de rede, fornecendo modelos de códigos 
centralizados, para uma marcação sem erros 
e uma fácil aplicação nos softwares empresariais 
existentes, como sistemas ERP.
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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. Opções adicionais 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/Ax350i

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


