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Etikečių spausdinimo įrenginys MACH1 
 

Gamintojas „CAB“ 2016 m išleido naujus spausdintuvus MACH1. Jie yra kompaktiški spausdintuvai. Turi 
paprastą valdymą, greitai spausdina. 

 
Savybės būdingos visiems CAB MACH1 spausdintuvams: 

 Labai greitas procesorius ir didelė operatyvinė atmintis; 

 Prie kompiuterio gali būti prijungtas per USB, tinklinę jungtį, 
RS232C 

 Du valdymo mygtukai ir du led indikatoriai 

 Vidinis laikrodis. 
 

Įrenginys - kompaktiškas, daugelis detalių iš plastiko, bet korpusas 
tvirtas, o mechanizmas patikimas. MACH 1 priskiriamas mažųjų 
spausdintuvų klasei. 

 
MACH1 techninės charakteristikos 

 
Modelis MACH1/200 MACH1/300 

Prekės kodas 5430001 5430002 
Spausdinimo skiriamoji geba 203 dpi 300 dpi 

Didžiausias spausdinimo greitis 127 mm/s 102 mm/s 

Spausdinimo plotis 108 mm 105,7 mm 

 

Dažjuostė Vaško, vaško dervos ir dervos pagrindo, iki 300 m ilgio, IN arba OUT 
vyniojimo, nuo 25 iki 114 mm pločio; 

Ruošiniai Medžiagos storis 0,06 ÷ 0,2 mm (60 ÷ 160 g/m²); Didžiausias rulono išorinis 
Ø 127 mm, šerdis Ø 40 mm; suvyniojimas – OUT ir IN. Iki 118 mm pločio su 
laineriu. 

Etikečių sensorius Yra su sensoriai: jaučiantis tarpus - užfiksuotas per vidurį; jaučiantis juodas 
žymes – reguliuojamas. 

Elektronika Flash / SDRAM 16 MB / 8 MB (aplikacijoms 4 GB); vidinis laikrodis; 
 

Operatoriaus aplinka Su mygtukais ir LED signalais. 
 

Jungtys RS232C, USB, Ethernet 
 

Išmatavimai ir svoris 186 x 280 x 210 mm, 2,7 kg; 
 

Veikimo sąlygos 5-40C/ 30-80


1. Spausdintuvo komplektą MACH1/200 [Nr.5430001] sudaro: Spausdintuvas MACH1/200 dpi versija, 
programa maketavimui ir spausdinimui „Cab Label Lite“, naudojimo instrukcija lietuvių, anglų ir vokiečių 
kalbomis, įpakavimas. 

 

2. Spausdintuvo komplektą MACH1/300 [Nr. 5430002] sudaro: Spausdintuvas MACH1/300 dpi versija, 
programa maketavimui ir spausdinimui „Cab Label Lite“, naudojimo instrukcija lietuvių, anglų ir vokiečių 
kalbomis, įpakavimas. 
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Atsarginės detalės 

5430031 Galvutė 200 dpi 
5430033 Galvutė 300 dpi 
5430034 Velenėlis 

 
Galvutės valymui - rekomenduojamas „pieštukas“ Nr. ASZEB_105950-035.  

 
Galimi naudingi priedai 

 
Kodas Aprašas 

5430053 Išorinis išvyniotuvas, didesnio skersmens rulonams (Ø iki 200 mm) 

5430051 Karpytuvas (paprastas) 
5430052 Etikečių atlupėjas 

Dar nėra WLAN Korta 802.11b/g (bevielio tinklo antena) 

 

Maketavimui rekomenduojame kompiuterinę programą „Nice Label Designer“. Su šia programa galėsite 
sukurti paprastas ir sudėtingas etiketes. Ji leis įvesti tekstus bet kuria kalba, brūkšninius kodus (visus 
linijinius), turi EAN128 kūrimo vedlį, leidžia įdėti kintamus laukus (pvz. sąsajas su nedidele duomenų baze,  
laiko ar datos lauką, skaitliuką, įvesti tekstą prieš pat spausdinimą. Programa palaiko ne tik šį, bet ir kitus 
etikečių spausdintuvus. Programa yra mokama (išskyrus Nice Label SE versiją, kuri yra stipriai apribota). 

 

Garantija spausdintuvui suteikiama 12 mėn. garantija. Garantija netaikoma eksploatacinėms dalims – 
galvutei ir velenėliui. Galvutei suteikiama ribotos trukmės 6 mėn. arba 10 km kainos kompensavimo 
sistema. Kainos kompensavimo esmė – kompensuoti klientui prarastą eksploatacinį laiką arba prarastą 
kilometražą. T.y. įvykus galvutės gedimui, kompensuojama tiek procentų naujos galvutės kainos, kiek 
procentų laiko (arba kilometražo) neatitarnavo sugedusioji galvutė. 
Kada naudojamas laikas, o kada kilometražas: kai klientas naudoja spausdintuvą intensyviai t.y. daugiau nei 
2 km / mėn., kompensavimo sistema veiks skaičiuojant km. Kitu atveju, laiką. 
Kainos kompensavimas netaikomas, jei galvutę pažeidžia, arba tinkamai neapsaugo vartotojas: t.y. - jei 
galvutėje yra mechaninis pažeidimas, arba jei galvutės kaitinimo elementai perkaitę. Šie defektai matomi 
pro mikroskopą. 

 
Servisas Staliniai spausdintuvai sukonstruoti taip, kad kainuotų kuo mažiau, todėl tik kai kurios jų dalys gali 
būti pakeistos. Konkrečiai šiam modeliui gali būti keičiama tik galvutė, velenėlis ir galvutės kabelis. 

 
Pristatymas, instaliavimas spausdintuvo pristatymas Lietuvos teritorijos ribose yra įtrauktas į spausdintuvo 
kainą. Instaliacijos ir apmokymo išlaidos į kainą neįtrauktos. Apmokamos pagal galiojančius įkainius arba 
atskirą susitarimą. 

 

Pristatymo terminai iš “Pakmarko” sandėlio per 2 darbo dienas, ir 3 savaitės, jei iš Vokietijos. 
 

Pasiūlymo galiojimas 6 mėn. 
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