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بيرةكمجموعةعلىويطبعالمكتب،سطحعلىيوضعألنيكفيبمامدمجاً LP215نظاميعتبر
.مرالمستاللفركائزوكذلكبه،واالحتفاظإزالتهايمكنالتيالقطع،مصفوفةوسائلمن
اللون باستخدامالكاملةباأللوانالطباعةوإمكانيةGHSعالمياالمنسقالنظامتصنيفمع

منأكثراآلنLP215نظامأصبح–البنفسجيةفوق باألشعةبالكاملأسفلإلىالمطبوعاألبيض
.الطلبمنحجمأكبرعلىتحوزالتيالمثاليةالملصقاتطابعةيمثلمضىوقتأي

، لطباعة البيانات iVDPأضف برنامج 
المتغيرة، لتوسيع مجال الطباعة الخاص

.بك

إلىليصماطباعةويتيحوالمتوسطالقصيرالمدىعلىلإلنتاجمثالياً LP215نظاميعتبر
إدارةسهولةبخاصيةيتميزببرنامجمزوداً ويأتيدقيقة،20منأقلفيملصق2000

خاصيةبالبيانيةالرسومعلىالبارزةوالطباعةواإلفالت،السحبعمليةلتصميمالملصقات
PDFالمتكاملةالطباعيةللمهامالتكلفةوتقليل.

:يليماالتطبيقاتتشمل

الطابعةفوائد 
المتطورةالبساطة.1

إنتكجهازأنإالاالستخدام،سهولةمنالرغمعلى
LP215تتيححيث.التطورغايةفيجهازاً الواقعفييعد

شافاكتإمكانيةللنظامالمدمجةالعاكسةاالستشعارأجهزة
اسعةًومجموعةعلىالطباعةلكيتيحمماالركائز،مختلف

واألحجاماألشكالذاتالمصفوفةمنزوعةالملصقاتمن
.الخلفمنبالعالماتعليهمؤشرومخزوًنالمختلفة

!أو التشطيب( التغليف)ال داعي لمزيد من التصفيح . 2

رتكزةالموالمخزوناتالبوليسترعلىمباشرةطباعة
ناءً وبوالمشروبات،لألغذيةاالصطناعيةالموادعلى
الملصقاتواشتراطاتالخاصةالمتطلباتعلى

.الصناعيةالكيميائية
المتكاملوالشكلالصغيرالحجم.3

الئميأنالمدمجوالتصميمالصغيرةالمساحةوجوديضمن
.طباعيةالبالمهامتزخرإنتاجبيئةأيبسهولةLP215نظام

ضافةباإلمدمجةولفتلقيموحدةبوجودالنظامهذاويتميز
ضييقمماالطباعية،المهمةأطرافلقطعالقاطعنصلإلى

.إضافيةمعداتإلىالحاجةعلى

طباعيالبالمخزوًناالحتفاظمصفوفةاستخدامأيضاً ويمكن
.المستمر

انقطاعدون العملسيرتدفقهوالمهم.5

بسهولةPDFبصيغةالفنيللعملاألوليالمخططبتحويلقم
يربطوالذيالمصاحبالملفاتإدارةبرنامجإلىوسرعة

.القوائمعرضمعيتناسببماتلقائي اصفحاتك

يوفراممالطباعة،مهمةفيالكاملالتحكمالنظامهذالكيتيح
.والزوائدوالهوامشالحوافتغييرإمكانيةلك

البنفسجيةفوق باألشعةاألبيضالحبر.6

مماك،تصميماتإلىالسفليةللطباعةاألبيضالحبرأضف
مخزوناتالأواألمانعناصرأوالواضحةللركائزمثالي ايجعله

.الملونة

استخدام الوسائل الطباعية بأقصى إمكاناتها. 4

اج،ًماًالًداعيًلتضييعًالوقتًفيًقطعًالملصقاتًبعدًاإلنت
.قاتعليكًسوىًاستخدامًعالمةًمصفوفةًقطعًمعتمدةًللملص

البيانات المتغيرة. 7
إمكانية*iVDPاإلضافيالمكوًنلكيوفر

نصكلشفيملصقاتكإلىمتغيرةبياناتإضافة
رموزأوتسلسليترقيمأوشريطيةرموزأومتغير
.إلخصور،أوتاريخرموزأوُدفعة

!اختيارية،ًيمكنًشراؤهاًفيًأيًوقتوحدةً•

بنيت داخل-تكلفة العمل دقيقة . 8
بإنشاءًتقريرًلفهمًالتكلفةًالكاملةًللتسمية،ًقمًببساطة

.ةًالمدمجةتكلفةًباستخدامًوحدةًتحديدًتكلفةًالوظيف
ادوالمًوالحبراستخداماالعتبارفيالوحدةتأخذ

مخزوًنتكاليفوكذلكاألخرًىاالستهالكية
.الملصقات

3
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uvWhiteإضافة الحبر األبيض باألشعة فوق البنفسجية 
لطباعتك

وسائطمنواسعةمجموعةعلىالطباعةاآلنيمكنك،LP215وايتإنتكالبيضاءالملصقاتطابعةباستخدام

أوالبنفسجيةفوقباألشعةاألبيضبالحبرuvWhiteطباعةخيارومعبالحياةنابضةكاملةبألواناللفافات

السابقيفتحقيقهاباإلمكانيكنلمعمليةوهي–وشفافةواضحةملونةلمعانأكداسعلىالقياسي،األبيض

طباعةاختياريمكنكممتازة،عتامةولتوفير.للغايةمرتفعةتكلفةذاتمتخصصةطباعةمعداتعلىإال

.لصقاتكمإلىالبيضاءالموضعيةالعناصرإضافةأوالسفلىالطبقةعلىالموضعيةالبيضاءالعناصر

ة،التكلفمنخفضاألسودالحبرمعللتبديلقابلةuvWhiteالبنفجسيةفوقباألشعةاألبيضبالحبروالطباعة

.األربعةاأللوانذاتالقياسيةوالملصقات

مدةالمعتوالبرامجالوسائطمكتبة
امصمماالستخداموسهلمتميزبرمجيحلعنعبارةهيالملصقاتعملتدفقحزمة ستخداملالخصيص 

.الطلبحسبLP215الملصقاتطابعةمع

إلىباإلضافةPDFبتنسيقبالبارزجرافيكرسومطباعةللشبكةالسريعوالتخطيطواإلسقاط،السحبيتيح

.الملصقاتإنتاجخفةإلىيؤديمماالسريع،التغييرتقنية

الوسائطوإدارةاألوليةالمخططاتالمستخدميحدد

بالقطعأوالتقليدياألوليالمخططوسائط

الدورانRIP،،يةالشبكالطباعةوقدراتالعكسيوالتصويرالتحجيم

حدةعلىعمللكلالتكلفةوحاسبةالحبرتغطية

األوليالمخططنفسعلىالمختلفةللرسوماتمتعددةتكلفة

الطباعة من الحافة إلى الحافة على لفائف مقطوعة

، المعيار البحري البريطاني  GHSشهادة النظام المنسق عالميا .
BS5609 الخطرة البحرية الدولية والبضائعIMDG

 األلوان الكاملة إدارةHarlequin * RIP
المعتمدةالركائزمنواسعةمجموعةالمعتمدةالوسائطمكتبةتتضمن

االستخدامسهلةتصميمواجهةWYSIWYG

مسبقاً تشكيلهايتمباركود4،000منأكثر

الجرافيكللصورمتعددةتشكيالت

ورأسيأفقيتتابعيتخطيط

ملفCSVالبياناتواسترجاع.

لىًهوًنظامًدوليًأنشأتهًاألممًالمتحدةًلضمانًاالتساقًفيًوضعًالملصقاتًع( GHS)النظامًالمنسقًعالميا ًلتصنيفًالموادًالكيميائيةً
بضائعًمطلب اًلتصنيفًاألسطواناتًذاتيةًاللصقًالتيًتحتاجًإلىًشهادةًالBS5609يعتبرًالمعيارًالبحريًالبريطانيً. البضائعًالخطرة

البحريةًالدوليةً ،ًتتعرضًالملصقاتBS5609ًمنًمعايير3ًو2ًو1ًمنًأجلًتلبيةًمتطلباتًالموادً. للشحن(IMDG)الخطرًة
.الختباراتًالتجويةًاالصطناعيةًوإزالةًاألشرطةًومقاومةًالتآكلًلضمانًقدرتهاًعلىًتحملًأقسىًالبيئات

BOPPو( البوليًإيثيلينًترايفثاالت)غيرًالمعًأبيضLP215*ًً،PETًتمتًاعتمادًمخزونًالملصقاتًالمناسبًلالستخدامًمعً
!!واكثر( فيلمًذوًمحورينًذوًاتجاهينًبوليًبروبيلين)

.PIRAلقدًمرتًجميعًالمنتجاتًبنظامًاختبارًصارمًقامتًبه،ًجمعيةًأبحاثًصناعةًالطباعةً

3حديد لمدة ثباتًا كامالً ومقاومة للماء والمواد الكيميائية والبهتان واللطخات وال تزال قابلة للتLP215توفرًالملصقاتًالمطبوعةًعلىً

.أشهر على األقل بعد غمرها في البحر

خيارات النظام والبرمجيات

iVDP* طباعة البيانات المتغيرة 
ءًلمزيدًللمستخدمينًبتوسيعًقدراتًالطباعةًالخاصةًبهمًوتلبيةًاحتياجاتًالعمال* iVDPيسمحًنظامًطباعةًالبياناتًالمتغيرةً

.منًالتخصيصًالشاملًفيًتصميمهمًورسالتهم

إلىالحاجةعلىيوتقضونقيةونظيفةالدقةعاليةرسومات*البانتوًنمكتبةفيالمبيتةوالمكتباتاأللوانإدارةأدواتوتوفر
.مسبق االملصقاتطباعة

مجًطباعةًالبياناتًسيتمكنًالمستخدمونًمنًزيادةًاإلنتاجيةًوتقليلًالمخزوناتًوتقليلًالفتراتًالزمنيةًالمطولةًلإلعدادًمنًخاللًد
.المتغيرةًفيًمجرياتًتدفقًالعملًالخاصًبهم

.الوحدةًاالختياريةًالًيتمًتوريدهاًمعًالطابعات* 

قم بتوسيع حلول طباعة الملصقات
خصيصاً،المصممPODنظامتضيفاللماذاالبصمة،ملصقاتلطباعةتمام امتكاملبحللتزويدك

لألجهزة؟المخصصةRIPمنصةمنصةيضموالذي

منالملفاتقبوليمكنهوالذي،RIPمحطةعلىمسبق االمثبتالعملوسيرالملفاتإدارةبرنامجيتواجد

Macحالً يخلقمماالشخصي،والكمبيوتر ً !بهصةخافئةيشكلالملصقاتلطباعةوقويًامدمجا
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Printer Processor CPU: 533  MHz Memory: 512MB Hard Disk: 40GB Internal

Maxmum roll diameter

203mm (8")

76.2mm (3") Core

455mm

545mm1000mm 434mm

Intec Printing Solutions Limited

Unit 11B, Dawkins Industrial Estate, Hamworthy, Poole, Dorset BH15 4JP 

Tel: +44 (0) 1202 845960
Email: sales@intecprinters.com

www.intecprinters.com
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Printer Specifications

Print Speed 9.14 metres / mins (30ft/min)

Print Technology Single Pass 4 Colour LED (CMYK)

Media Width Maximum Roll Width: 216mm (8.5") Minimum Roll Width: 152.4mm (6.0")

Print Width Maximum 209.3mm (8.24")

Print Length Up to 213.4m (700ft)

Substrate Types Self-adhesive label stock. Die-cut label stock. Kiss-cut label stock. Non die-cut label stock. Tag stock. Approved films. Approved synthetics.

Print Quality 1200 x 600dpi

Toner Supplies CMY - 11,500 pages at 5%. K - 11,000 pages at 5% (rated according to ISO/IEC 19798 guidelines) Printer ships with a set of starter toners

Consumables Drums: CMYK - 30,000 pages at 5% (rated according to ISO/IEC 19798 guidelines) Fuser: 60,000  Transfer Belt: 60,000

White Toner and Drum Kit - 11,000 pages at 5% (rated according to ISO/IEC 19798 guidelines)

Feeder System

Rewinder System Output roll maximum diameter: 203mm (8"). Core inside diameter: 76.2mm (3"). Maximum input roll weight: 6.35kg (14lbs)

Software EDGE2Print utilising a Harlequin® RIP

Cutter Rotary wheel for end of print-run cutting

Dimensions (HxWxD) Printer and Feeder: 660mm x 434mm x 545mm (25.98" x 17.08" x 21.45"). Rewinder: 330mm x 450mm x 455mm (12.99" x 17.71" x 17.91")

Weight Printer and Feeder: 49.9kg (110lbs). Rewinder: 12.54kg (27.65lbs)

Operating Environment Temperature: 10 ºC to 20 ºC (50 - 89.6 ºF). Humidity: 20% to 60% RH

Power (Typical) 220 - 240 VAC, 50/60 Hz at 1150W

Certifications FCC Class A, CE, cTUVus, CCC

Warranty 12 months

System Requirements CPU         Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz, or Intel Quad Core, 6MB on board cache

RAM         12GB RAM (minimum)

HD            150GB SATA 10K or 15K RPM

OS            Windows 7 Professional or Ultimate 64-bit

Options iVDP Variable data softwareWhite toner printing option

RIP POD - custom build RIP station housing a powerful hardware platform and pre-installed file management software

LCF215 label finisher

LabelPro Slitters S100S and S200S for off-line roll slitting

Intec Printing Solutions Limited ensures superior quality and resolution, as well as greater consistency and repeatability for the Intec LP215. The Intec LP215 is designed and engineered to 

operate with approved qualified consumables and the Certified Media Library.

LP215 Printer footprint                                                    LP215 Roll dimensions

WAtch
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:ـالتاليةبالعناصرمزودةLP215طابعة
، أدوات بدء (سماوي، أرجواني، أصفر وأسود( )Cmyk)الترجيعًواإللغاء،ًبرنامجًإدارةًالملفات،ًمجموعةًموادًالحبرً

.، أداة الصهر إلعداد األسطوانة، حزام نقل ولفافة التجريب(سماوي، أرجواني، أصفر وأسود( )Cmyk)البث للحبر

مواصفاتًالطابعة
(دقيقة/قدم30)دقيقة/متر9.14الطباعةسرعة-1
(وأسودأصفرأرجواني،سماوي،)(Cmyk).دي.إي.إللوًن4واحدممرالطباعةتكنولوجيا-2
جيجابايت40:الداخليالصلبالقرصميجابايت512:الذاكرةهرتزميجا533:المركزيةالمعالجةوحدةالطابعةمعالج-3
*(8.5)مم216:لفةعرضأقصىالوسائطعرض-4

*(6.0)مم152.4اللفةلعرضاألدنىالحد
(بوصة8.24)مم209.3األقصىالحدالطباعةعرض-5
(قدم700)م231.4إلىيصلالطباعةطول-6
المعتمدةالتركيبيةالمواد.المعتمدةاألفالم.العالماتمخزوًن.قطعدوًنالمصقاتمخزوًن.الملصقاتمخزوًنقطع.اللصقذاتيةالملصقاتمخزوًنالركائزأنواع-7
1200x600dpiالطباعةجودة-8
ISO/IECإلرشاداتوفقًاتصنيفهاتم)%5بنسبةصفحة(وأسود)K-11.000.%5بنسبةصفحة(أصفرأرجواني،سماوي،)CMY-11،500الحبرمستلزمات-9 البدايةأحبارمنمجموعةمعتأتي(19798

CMYK:براميلاالستهالكيةالمواد-10 - ISO/IECإلرشاداتوفق االتقييمتم)%5بمعدلصفحة30.000 60,000:النقلحزام60,000:الصهرأداًة(19798

ISO/IECإلرشاداتوفق اتصنيفهاتم)%5بنسبةصفحة11000-واألسطوانةاألبيضالحبرمجموعة 19798)
تسجيل.الذاتيوالقطعالطاير،علىقطع(رطل14)كجم6.35:اإلدخاللفةلوزًناألقصىالحد*(3)مم76.2:الداخلياألساسيالقطر.*203MM(8):القطراألقصىالحدلفةمدخالتالتلقيمأداًةنظام-11

التزامنأداًةمنتلقائيضبط.الدورانبعزمالشبكةإدارةنظام.األماميةLCDلوحةواجهة.التلقائيالصفحةعرض

(رطل14)كلغ6.3:المدخالتلفافةلوزًناألدنىالحد*(3)مللم76.2:الداخلياألساسيالقطر*(8)مللم203:المخرجاتللفافةقطرأقصىالترجيعأداًةنظام-12
*RIPهارلكويننظامباستخدامالطباعةEDGE2البرمجيات-13
المباشرالقطع–الطباعةلطرفدوارةعجلةالقطعأداًة-14
األبعادً-15

(العرض؛العمق×االرتفاع)
×بوصة17.71×بوصة12.99)مللم455×مللم450×مللم330:الترجيعأداًة.(بوصة21.45×بوصة17.08×بوصة24.98)مللم545×مللم434×مللم660:التلقيموأداًةالطابعة
(بوصة17.91

التلقيمالوزًن-16 الترجيع(. رطل110)كلغ49.9ً: الطابعةًوأداًة (رطل27.65)كلغ12.54ً: أداًة
.%60إلى%20:الرطوبة.(فهرنهايتدرجة89.6-50)مئويةدرجة20إلىمئويةدرجة10:الحرارةالتشغيليةالبيئة-17
واط1150عندهيرتز50/60متردد،تيارفولت240-220(يالقياس)الكهربائيالتيار-18
,CEأ،الفئةFCCاالعتمادات-19 cTUVus, CCC
شهر ا12الضمان-20
Intelالمركزيةالمعالجةوحدةالنظاممتطلبات-21 Xeon E5-11-1650@3.20GHz,،أو

Intel Quad Core،6كاشلوحةعلىميغابايت
(أدنىكحد)جيجابايت12الذاكرة
الدقيقةفيدورةك15أوكSATA10جيجابايت150الكثافةارتفاع

بيت65ألتيميتأوبروفيشنال7ويندوز:التشغيلنظام
iVDPالمتغيرةالبياناتبرنامجالخيارات-22

األبيضبالحبرالطباعةخيار
RIP POD–محطةRIPمسبقاً مبيتالملفاتإلدارةوبرنامجللمعداتقويةمنصةتضمخصيصاً مبيتة

LCF215الملصقاتتشطيبأداًة
الكمبيوتراستخدامبدوًناللفائفلوضعS200SوS100S"بروليبل"الملصقاتوضعأدوات

labels at up to

at up to:

LA8EL PRINTING

Digitally 
print labels

9.14m/m

in

ومكتبةالمعتمدةالمؤهلةاالستهالكيةالموادمعللعملLP215إنتكوهندسةتصميمتم.LP215إنتكجهازأجلمنوالتكراراالتساقمنأكبرقدرإلىباإلضافة،فائقةودقةجودةإنتكمنالمحدودةالطباعةحلولتضمن
المعتمدةالوسائط

القدم طابعة  LP215  أبعاد لفة LP215

mailto:sales@intecprinters.com
http://www.intecprinters.com
mailto:E5-11-1650@3.20GHz,or

