
Gamintojas — „Carl Valentin“, Vokietija. 

Spausdintuvai Vita II (104/8 ir 106/12) yra nebrangūs, kompaktiški ir tvirti. Korpusas ir dangtis pagaminti iš metalo. Jie 
galingesni už Pica II spausdintuvus ir turi daugiau galimybių. Juose įdiegtas valdymas, didelis 4 eilučių ekranas, 10 mygtukų. 
Vartotojo sąsaja atitinka universalių ir pramoninių spausdintuvų standartą. 
Numatomas tarnavimo laikas – 5 metai. 
Spausdina šiluminio pernešimo ir šiluminiu būdais: 

 šiluminio pernešimo būdas: spausdintuvo galvutė pakaitina dažjuostę, dažjuostės rašalas suskystėja ir prilimpa prie 
popieriaus paviršiaus. 

 šiluminis būdas: spausdintuvo galvutė pakaitina specialaus, šilumai jautraus popieriaus paviršių, kuris nuo to pakeičia 
spalvą. 

Spausdintuvų VITA privalumai: 

 tinklo korta yra bazinėje komplektacijoje; 

 valdomi iš kompiuterio ir per priekinę panelę; 

 gali spausdinti be kompiuterio, iš savo atminties; 

 talpi spausdintuvų vidinė atmintis išsaugo ir didesnius, sudėtingo dizaino etikečių maketus; 

 greitas procesorius ir didelis spausdinimo greitis leidžia atspausdinti daugiau etikečių; 

 specialus dažjuostės įtempimo mechanizmas neleidžia susidaryti raukšlėms; 

 elektroninės sistemos aušinimui įrengtas ventiliatorius pailgina spausdintuvų eksploatacijos laiką; 

 spausdintuvuose įdiegtas stumdomas etikečių sensorius etiketėms (jis leidžia teisingai nustatyti ne tik stačiakampių, 
bet ir apvalių, ovalių ar net figūrinių etikečių tarpus); 

 spausdintuvai gali būti komplektuojami ir su vyniotuvais. 

„PakMarkas“ prekiauja dviejų VITA modifikacijų spausdintuvais. Lyginamoji šių modifikacijų charakteristika: 

VITA II 104/8 VITA II 106/12 

Spausdinimo skiriamoji geba 203 dpi Spausdinimo skiriamoji geba 300 dpi 

Didžiausias spausdinimo plotis 104 mm Didžiausias spaudos plotis 105,7 mm 

Didžiausias spausdinimo greitis 200 mm/s Didžiausias spausdinimo greitis 150 mm/s 

Didžiausias etiketės ilgis – keli metrai Didžiausias etiketės ilgis – keli metrai 

Jungtis su kompiuteriu per tinklinę jungtį 10/100 Base T, USB 2.0, COM ir Parallel portą  

Lizdas Compact Flash kortelei 

32 Bit procesorius, 16 MB RAM, vidinis laikrodis RTC, akustinis klaidų signalas 

Didžiausias popieriaus juostos plotis 116 mm.; 

Mažiausias etiketės aukštis 5 mm (25 mm esant atluptuvui ir karpytuvui); 

Didžiausias etikečių rulono skersmuo 180 mm; šerdies vidinis skersmuo 40 mm  

Dažjuostės: vaško, vaško-dervos, dervos;  

Didžiausias dažjuostės rulono skersmuo 68 mm (~300 m); 

Plotis 236 mm; aukštis 238 mm; ilgis 374 mm; 

Spausdintuvo svoris 11 kg; 

Maitinimas 100-240V 50/60Hz, iki 150W; 

Darbo temp. 5 ÷ 35° C; 

Drėgnumas iki 80%. 

 

http://www.valentin-carl.com/page1.html&lang=2

