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Een QiC Thermal Transferprinter
voor iedere codeersituatie

High Line Efficiency

Low total cost of ownership

De nieuwe QiC C-series 
voor probleemloos printen 

De QiC C-series is verkrijgbaar in twee varianten:
Een continuous systeem met rechts gerichte en 
een links gerichte lintransport versie.

De Jet2Neo print een veelheid aan lettertypes, beschikt 
over de nieuwste (2D) barcodes en wordt geleverd met 
een uitgebreid aantal functies zoals bijvoorbeeld datum, 
tijd, tellers, THT. Ook kan het externe printdata ver
werken. On-screen kunnen logo’s en andere graphics 

In de Leibinger Jet2Neo wordt gebruik gemaakt van 
onderdelen van de hoogste kwaliteit. Bij service en 
onderhoud wordt alleen datgene vervangen wat nodig 
is. Géén kostenverhogende complete all-in-one mod
ules maar individueel los vervangbare onderdelen. Wij 
vervangen alleen wat nodig is. Helder en overzichtelijk. 
Met de optimale onderhousintervallen print u langer 

Stabiele en robuuste lint cassette met
unieke Pick-off spoel.

robuuste standaard steun met 
optioneel foil transportsysteem

Printkop protectie tijdens
het verwisselen van het lint.
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Industriële High-End connectoren.
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QiC Thermal Transfer

TsC 12 Controller
Een operator kan op het 4,7” grote
kleuren touchscreen in één oogopslag
de status van de printer controleren. 
De geïntegreerde software staat garant 
voor een simpele en betrouwbare 
bediening. De TsC12 is voorzien van 
interne Windows software en is volledig 
ERP/netwerk compliant.  

Kortho en aansturing door Nicelabel
Een Kortho QiC-printer kan volledig stand-alone opereren met de
in het interne geheugen opgeslagen printlabels. Iedere Kortho 
QiC-printer kan daarnaast ook probleemloos geïntegreerd worden
in een netwerk met haar Windows driver. Variabele informatie
wordt in dat geval ontvangen vanuit een externe database over het
netwerk. Via de Windows driver kan informatie direct naar de
printer verstuurd worden vanuit ieder Windows systeem, 
waaronder ook ERP-systemen. Alle gebruikelijke database formaten
worden ondersteund waaruit direct geprint kan worden zonder
dat er iets gewijzigd hoeft te worden aan het bronbestand.

Kortho creëert een standaard oplossing voor klantgerichte codeer-
wensen door de mogelijkheid om alle labels probleemloos direct 
vanuit het Nicelabel-pakket op een Windows systeem te beheren. 
Data wordt direct en zonder tussenkomst gestuurd naar de Kortho 
QiC-printer. Nicelabel integreert continue nieuwe functionaliteiten 
in haar standaard software waar de markt om vraagt.
Deze continue doorontwikkeling van de software garandeert een 
voortdurend probleemloos werken. 

Kortho levert oplossingen voor alle codeer- en merkbehoeftes. 
In het productenpakket van Kortho bevindt zich een uitgebreide 
range aan codeersystemen welke direct geïntegreerd kunnen 
worden op een productielijn. 
Ontzorg uzelf nu, maar ook voor de toekomst! 

 

ENTERPRISE
PARTNER

QiC C-series cL/cR
Printbereik: 53 x 200 mm.
Compact installeerbaar formaat.
Snel en eenvoudig lint wisselen.
Duurzame en stabiele lint cassette.
Energiebesparend systeem.
Aangestuurd door de TsC12 besturingskast.
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