
SmartDate® X60

Codificadores por transferência térmica  

Alto desempenho 
de impressão 
•   Impressão em alta velocidade de até 

1.000 mm/s com uma resolução de 
300 dpi.

•    Excelente qualidade de impressão 
com os ribbons a base de resina até 
600 mm/s e qualidade superior para 
as aplicações difíceis. 

•   Modo alta cadência para impressão 
de pequenas embalagens a uma 
velocidade mais elevada.

•   Possibilidade de imprimir códigos 
promocionais únicos para cada 
embalagem incluindo códigos QR.

Confiabilidade a toda prova
•   Garantia padrão de 18 meses, a mais  

eficiente do setor*, extensão possível 
até 5 anos.

•   Garantia standard de 12 meses nas 
cabeças de impressão*.

•   Manutenção preventiva reduzida a zero. 

•   Programa de Troca Padrão garantindo 
uma resposta e uma entrega rápida 
das peças de reposição**.

Eco-design
•   Até 20% menos em 

desperdício de Ribbon 

•   Consumo de ar reduzido
a 0,47 ml por impressão 
a 3 bar.

•   Economia de energia em
até 50 %.  

Redução dos custos
• Modo Digital de Economia de Ribbon (Digital Ribbon Save) permitindo uma   
    redução de até 20% do consumo de ribbon. 

• Cabeça de impressão térmica com longa duração de vida. 

• Extensa linha de ribbons de larguras entre 20 mm e 55 mm, dentre os quais  
    alguns para contato indireto com alimentos.

• Inclui o software CoLOS® Create 5.0 para uma criação de mensagens simples. 

O compromisso da Markem-Imaje:  
proporcionar mais performance para você.

Projetado para as mais exigentes aplicações , o codificador por transferência 
térmica SmartDate X60 proporciona uma alta qualidade de impressão a 
velocidades ultra rápidas. Sua cabeça térmica de longa duração imprime 
códigos de 300 dpi em filmes de embalagem flexíveis chegando a mais de 
350 pacotes por minuto. Fácil de instalar e amigável, a interface facilita o 
acesso às informações de impressão, permitindo o ajuste dos códigos que 
estão sendo produzidos. As vantagens do codificador SmartDate X60 têm 
um objetivo único: maximizar a sua performance.
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Otimização das operações 
•  Novo ribbon padrão com 1.100 metros 

para reduzir o número de trocas e 
melhorar o custo por impressão.

•  Função de ajuste de mensagem 
na interface de usuário sem a 
necessidade de um computador.

•  Detecção e indicação dos pontos 
defeituosos que permite ajustar 
a mensagem e evitar os pontos 
ausentes.

•  Configuração automática das 
cabeças de impressão para uma 
taxa de disponibilidade maior 
e uma melhor qualidade de 
impressão.



Markem-Imaje Identificação de Produtos Ltda.
Al. Caiapós, n° 900 
06460-110 Tamboré Barueri – SP Brasil
Tel : 11 3305 9455
Fax: 11 3305 9465Fo
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Especificações da SmartDate® X60 

Operações 

•  Interface de usuário: tela touchscreen 
LCD para a seleção e modificação 
das mensagens, introdução de dados 
variáveis, diagnósticos e configuração 
do sistema; Disponível também em tela 
monocromática

•  Pré-visualização de impressão WYSIWYG da 
mensagem impressa, exibição em tempo 
real da autonomia de impressão expressa 
em horas e número de impressões

•  Função completa de diagnóstico, incluindo 
as estatísticas das cabeças de impressão

•  LEDs de indicação do estado da impressora

•  Diagrama para instalação rápida do ribbon

•  Interface de hardware: 
–  Entradas: comando de impressão e 1 

entrada programável
–  Saídas: defeitos, alarmes e 2 saídas 

programáveis

•  Interface de software: 
–  Porta USB para download de mensagens, 

de arquivos de parâmetros e de dados
–  Comunicações RS232 e Ethernet
–  Protocolo de comunicação para PCs, 

PLC e máquinas embaladoras, incluindo 
um servidor Web completa com 
comando remoto

Outras características 

•  Suprimentos: ribbon de transferência 
térmica disponível em diversas qualidades 
e cores, inclusive ribbons certificados para 
“contato alimentício indireto”.

•  Comprimento máximo do ribbon: 1.100 m

•  Largura mínima do ribbon: 20 mm

•  Largura máxima do ribbon: 55 mm

•  Peso:  
– Impressora: 7,9 kg 
– Controlador com tela colorida: 4,8 kg 
– Controlador com tela monocromática: 4 kg

•  Alimentação elétrica: 90 - 264 V . 
Freqüência 47-63 Hz. Potência 150 VA

• Consumo de ar: 0,47 ml para impressão a  
    3 bars  

•  Faixa de temperaturas de funcionamento: 
0 a 40 °C

•  Umidade: 10 % a 90 % sem condensação

Softwares PC  

•  Inclui, grátis, CoLOS® Create 5.0 para a 
criação de mensagens simples; compatível 
com os softwares CoLOS® Create 
Professional e CoLOS Enterprise

Opções 

•  Interface de usuário Web para os 
integradores

Acessórios 

•  Suporte de montagem

• Encoder

Reservamo-nos o direito de alterar o design e/ou as especificações de nossos produtos sem aviso prévio. 

Características de impressão 

•  Velocidade de impressão:   
– Modo intermitente: até 700 mm/s 
– Modo contínuo: 10 a 1 200 mm/s   
   (combinada) 
– Modo contínuo: 10 a 1.800 mm/s   
   (shuttle)

•  Área de impressão:  
– Intermitente: 53 mm x 75 mm 
– Modo contínuo: 53 mm x 150 mm   
   (combinada) 
– Modo contínuo: 53 mm x 100 mm (shuttle)

•  Características da impressão:  
– Configuração automática das cabeças de  
   impressão 
–  Detecção dos pontos defeituosos e ajuste 

da mensagem
  –  Modo de funcionamento intermitente e 

contínuo
   –  Mudança fácil do lado da instalação 

(esquerdo ou direito) sem peças 
adicionais

– Espaço médio entre impressões até 0,5 mm 
– Códigos de turnos e números seriais  
   automáticos
–  Campos variáveis de entrada pelo 

usuário com texto alfanumérico

•  Modo economias de ribbon: 
– Modo radial 
– Modo digital de economia de ribbon 
– Modo entrelaçado 
– Acionamentos de impressões múltiplas 
– Avanço Negativo do ribbon

•  Especificações de impressão: 
– Suporte completo a fontes True Type,  
   inclusive a caracteres não romanos e  
   símbolos 
– Impressão real da data e da hora e        
   atualização automática das datas de  
   vencimento 
– Códigos de barras ITF, Código 39,   
   Código 28, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A,  
   UPC E, RSS linear, PDF 417, ID Matrix, QR  
   e códigos de barras RSS composto

17
8 

m
m

 (7
.0

0”
)

Controlador monocromático Controlador em cores

209 mm (8.22”)

255 mm (10.02”)
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186 mm (7.33”)226 mm (8.91”)

Impressora

185 mm (7.3’’)
190 mm (6.9’’)

258 mm (10.2’’)

258 mm (10.2’’)
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255 mm (10.0’’)

209 mm (8.22’’)

229 mm (9.0’’)

Para mais informações, visite o site www.markem-imaje.com.br
The design and 

manufacturing plants of
this product are

ISO 9001 / ISO 14001
CERTIFIED

186 mm (7.3’’)
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