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Etikečių spausdinimo įrenginys SQUIX 4 bazinė 
versija 

 
Gamintojas „CAB“ išleido naują spausdintuvą SQUIX, kuris 
pakeitė spausdintuvą A4+. 
SQUIX spausdintuvai turi patogų intuityvų valdymą, greitą 
spausdinimą, universalumą ir kompaktiškumą. Taip pat, 
A4+ spausdintuvams būdingą patikimumą. 

 

Savybės būdingos visiems CAB SQUIX spausdintuvams: 

 Spausdintuvo galvutė ir varantysis velenas yra 
keičiami labai greitai ir su įrankiu pridėtu į 
komplektą; 

 200 dpi galvutę galima pakeisti į 300 ir 600 dpi bei 
atvirkščiai; 

 Spausdintuvas turi didelį, šviečiantį tamsoje, liečiamą operatoriaus ekraną. Spausdintuvo valdymo 
kalba pasirinktina - lietuvių, rusų, anglų; 

 Labai greitas procesorius ir didelė operatyvinė atmintis; 

 Prie kompiuterio gali būti prijungtas per USB, COM, tinklo jungtį (10/100 Base T); galimas USB į LPT 
adapteris, turi aštuonias jungtis; 

Įrenginys - kompaktiškas, daugelis detalių iš plastiko, bet korpusas tvirtas, o mechanizmas patikimas. A4+ 
priskiriamas universalių spausdintuvų klasei. Gali būti naudojamas gamyboje ir ofise. Gali dirbti 8 val. per 
parą be pertraukos. Numatomas tarnavimo laikas 5 metai. 

 
Savybės būdingos SQUIX 4 versijai: galvutė yra pritaikyta spausdinti tik šiluminio pernešimo būdu. Jos 
apsauginis sluoksnis labai plonas. Tai leidžia itin preciziškai perdavinėti šilumą dažjuostei, kas virsta aukšta  
spausdinimo kokybe. Tačiau terminėms etiketėms spausdinti, tokia galvutė nėra gerai pritaikyta. Taip, ji 
gali spausdinti ir tiesioginiu šiluminiu būdu, tačiau trumpą laiką. Taip pat galvutė nepritaikyta dirbti 
vėsiose ir drėgnose sąlygos. 

 
SQUIX techninės charakteristikos 

 
Modelis SQUIX/200 SQUIX/300 SQUIX/600 

Prekės kodas Kol kas nėra 5977001 5977002 

Spausdinimo skiriamoji geba 203 dpi 300 dpi 600 dpi 

Didžiausias spausdinimo greitis 250 mm/s 300 mm/s 150 mm/s 

Spausdinimo plotis 104 mm 105,6 mm 105,6 mm 

 

Dažjuostė Vaško, vaško dervos ir dervos pagrindo, 450 m 
ilgio, IN arba OUT vyniojimo, iki 114 mm pločio; 

Ruošiniai popierius „Vellum“, „Semigloss“, „Gloss“, plonas 
kartonas, PE, PP, PVC, PET, PA, PI, PU, Acrylate, 
Tyvec. Medžiagos storis 0,03 ÷ 0,60 mm (300 
g/m²); Didžiausias rulono išorinis Ø 205 mm, 
šerdis Ø 40 mm (gali būti ir Ø 76 mm); 
suvyniojimas – OUT ir IN. 

Etikečių sensorius reguliuojamas 5 ÷ 60 mm nuo krašto, mato 
tarpus tarp etikečių ir juodus brūkšnius ant 
lainerio; 

Procesorius 32 Bit Clock rate 800 Mhz; 
RAM / ROM 256 MB / 256 MB Flash; 



2 
 

Lizdas atminties kortelei gali būti panaudota iki 512 Gb SD kortelė (SDHC, SDXC) 
Laikrodis Vidinis laikrodis ir datos skaitliukas; 
Operatoriaus aplinka Skystų kristalų liečiamas ekranas. 
Sąsajos RS-232C, USB 2.0, 10/100 Base T (tinklo jungtis); 
Išmatavimai ir svoris 252 x 288 x 460 mm, 10 kg; 

 
1. Spausdintuvo komplekto SQUIX/200 kol kas nėra 

 

2. Spausdintuvo komplektą SQUIX/300 sudaro: Spausdintuvas SQUIX su 300 dpi galvute, programa 
maketavimui ir spausdinimui „Cab Label Lite“, naudojimo instrukcija lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, 
įpakavimas. 

 

3. Spausdintuvo komplektą SQUIX/600 sudaro: Spausdintuvas SQUIX su 600 dpi galvute, programa 
maketavimui ir spausdinimui „Cab Label Lite“, naudojimo instrukcija lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, 
įpakavimas. 

 

Atsarginės detalės 
Galvutė 200 dpi  

5977444 Galvutė 300 dpi 
5977380 Galvutė 600 dpi 
5954180 Velenėlis DR4 

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

 
Galimi naudingi priedai 

 
Kodas Aprašas 

5978904 Išorinis išvyniotuvas ER4200 

5978900 Karpytuvas CU400 (paprastas) su gaudykle 

5977731 Bevielio tinklo antena statoma į USB 
USB-WLAN-Stick 802.11b/g/n 2,4 GHz + a/n/ac 5 GHz 

 

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. 

 
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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