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Spalvotų etikečių spausdinimo įrenginys VP700 
 

Gamintojas „Venture Corporation Ltd.“, Ispanija 
 

VP700 yra skaitmeninis rašalinis spalvotas spausdinimo įrenginys 
skirtas spalvotoms etiketėms spausdinti tiek ant lipnių, tiek ant 
nelipnių žaliavų iš rulono į ruloną. 
Veikimo principas: Spausdintuvui maketai ruošiami kompiuteriu, 
o spausdinimas vyksta kaip į įprastą ofisinį A4 lapų spausdintuvą. 
Į spausdintuvą įdedami etikečių ruošinių rulonai – tuščios, tik 
iškirstos etiketės, pagamintos iš rašalą gerai įgeriančios žaliavos. 
Spausdinama rašalais iš kartridžų. Maišomos 4 spalvos - CMYK. 
Kiekviena spalva purškiama per galvutėje esančius vamzdelius. Iš 
spausdintuvo išlenda jau atspausdintos etiketės. VP700 savyje 
turi karpymo įtaisą, todėl gali atkirpti kiekvieną atspausdintą 
etiketę. 

 

Kodėl verta įsigyti VP700 spausdintuvą: 

 Nes spausdinimo greitis yra pakankamai didelis iki 18 m/min. Tai daug daugiau nei gali paprasti A4 
lapų rašaliniai ar lazeriniai spausdintuvai; 

 Spausdinimo rezoliucija yra iki 1600 x 1600 dpi. Tai labai daug. Daugiau negu reikia tipiniais atvejais; 

 Kartridžai - pakankamai didelės talpos, 250 ml, jų nereikės labai dažnai keisti. 
 Spausdintuvas gali spausdinti kintamą informaciją, pvz.: jis etiketėse gali atspausdinti numeravimus 

(sekančioje etiketėje kitą numerį, kitą barkodą); 

 Spausdintuvo eksploatacija yra nebrangi. Mažoms įmonėms - tai geras variantas, nes įsigijus tokį 
spausdintuvą, įmonės įgalinamos santykinai nebrangiai pasidaryti nedidelius etikečių tiražus. 

 Didelių įmonių marketingo skyriai irgi turėtų pasidomėti šiais spausdintuvais. Naujų dizainų įvedimo 
laikotarpiu būna reikalinga atsispausdinti nedidelius etikečių tiražus. Šis spausdintuvas tai leistų 
padaryti mažiausiais kaštais. 

 

Spausdintuvo draiveriai pritaikyti Windows 10 ir žemesnėms versijoms. Per draiverį galima atspausdinti iš 
praktiškai bet kokios dizaino ar maketavimo programos. 

 
Įrenginys – tvirtas metalinis, mechanizmas patikimas. Gali dirbti 8 val. per parą be pertraukos. Numatomas 
tarnavimo laikas 5 metai. 
VP700 turi integruotą rulonų laikiklį – išvyniotuvą. Didžiausias išorinis rulono skersmuo 200 mm. Šerdies 
laikiklis pritaikytas 76 mm šerdims. 
Spausdintuvas etiketės pradžią gali atpažinti pagal juodą žymę paraštėje, pagal tarpą tarp etikečių, gali 
spausdinti ant ištisinės žaliavos. 
Į VP700 dedasi 5 dažų kartridžai. C + M + Y + K + K. 
Spausdintuvo rašalai reikalauja, kad substrato paviršius būtų gerai įgeriantis. Ant bet kokio popieriaus su  
juo atspausdinti nepavyks. Mes galime patiekti šias lipnias žaliavas (rulonų arba etikečių pavidalu): blizgų ir 
matinį popierius, blizgią baltą ir blizgią skaidrią PP plėvelę. Visos žaliavos tiekiamos tik su „standartiniais“ 
nuolatinio lipnumo klijais. 

 
VP700 techninės charakteristikos 
Prekės kodas ISVEN_VP700 

Spausdinimo skiriamoji geba Priklauso nuo dizaino, nustatymų ir spausdinimo greičio. Iki 1600 x 1600 taškų į colį 

Didžiausias spausdinimo greitis 18 m/min (304,8 mm/s) 

Žaliavos juostos plotis 50,8 ÷ 215,9 mm 

Didžiausias etiketės ilgis 1016 mm 
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Žaliavos storis 0,1 – 0,3 mm 

Vieno kartridžo talpa 250 ml 
Sujungimui su kompiuteriu USB, ir tinklo jungtis (10/100 Base T) 

Gabaritai 476 mm x 497 mm x 585 mm 

Svoris 35 kg 

Įrenginio sukeliamas trukšmas Iki 60 dB 
 
 

Spausdintuvo komplektą sudaro   
ISVEN_VP-700 pats spausdintuvas su integruotu rulono išvyniotuvu ir karpytuvu, instrukcija, USB kabelis 
pajungimui prie PC, maitinimo laidas. 
ASVEN_VP-700-AS14A Kartridžų komplektas C, M, Y, K, K 
ASVEN_VP-700-SH01PA Spausdinimo galvutė 
Nei galvutė nei kartridžai į spausdintuvą transportavimo metu nededami saugumo sumetimais, kad 
neišsipiltų rašalai ir nebūtų pažeista galvutė. 
Kaina už komplektą Nr. 6995,- Eur be PVM. 

 

Eksploatacinės detalės 
 

Kodas Aprašas 
VP-700-SH01PA Galvutė 

ASVEN_10002866 Kartridžas žydras "Cyan" 250 ml 

ASVEN_10002868 Kartridžas purprinis "Magenta" 250 ml 

ASVEN_10002869 Kartrdžas geltonas "Yellow" 250 ml 

ASVEN_10002870 Kartridžas juodas "Black" 250 ml 

 

Galimi naudingi priedai 
 

Kodas Aprašas 

VP-700-UW01A Išorinis išvyniotuvas Ø300 mm rulonams 

VP-700-RW01A Išorinis suvyniotuvas Ø 200 mm rulonams 
  

 

Visos kainos EXW Daržininkai, visos kainos be PVM 
 

Pristatymas, instaliavimas spausdintuvo pristatymas Lietuvos teritorijos gali būti nemokamas (yra 
papildomų sąlygų). Instaliacijos ir apmokymo išlaidos į kainą neįtrauktos. Apmokamos pagal galiojančius 
įkainius arba atskirą susitarimą. 

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

 

Garantija spausdintuvui suteikiama 12 mėn. (bet ne daugiau 127000 m spaudos) garantija.   Garantija 
netaikoma eksploatacinėms dalims: galvutei ir kartridžams. 

 
Maketavimui 
Dažnai maketavimui naudojamos programos Corel Draw ir MS Word. Iš jų spausdinimas vykdomas per 
Windows draiverį. Brūkšniniai kodai šose programose įvedami „true type“ šriftais. 
Mes 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 
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lauką, skaitliuką, įvesti tekstą prieš pat spausdinimą. Programa palaiko ne tik šį, bet ir kitus etikečių 
spausdintuvus. „Nice label“ versijosi ir kainos pateiktos atskirai. 
Siūlome dar vieno gamintojo, „Seagul Scientific“, programas „Bar Tender“. Iš esmės - tai analogas „Nice 
Label Designer“ produktams. 

 

Pasiūlymo galiojimas 6 mėn. 


