
CMYK + 
Makine  tanıtım videosuna  aşağıdaki linkten veya

QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/Qxjhk1jLiVQ


CMYK + Toner Bazlı Dijital Etiket Yazıcısı 
QL-300, dünyadaki ilk 5 renkli toner bazlı masa üstü etiket yazıcısıdır. QuickLabel 
tarafından geliştirilen yazıcı, marka sahiplerinin en üst seviye dayanıklılığa sahip 
yüksek kalitede etiketler oluşturmasını, rekabetçi bir sahip olma maliyeti elde 
etmesini ve canlı, etkili ürün etiketleri ile markalarını diğer markalardan ayırmasını 
sağlıyor. 
Onlarca yıllık yenilikçi QuickLabel dijital baskı teknolojilerine dayanarak sıfırdan 
geliştirilen QL-300, raflarda dikkat çeken dayanıklı, renkli ürün etiketleri oluşturmak 
isteyen marka sahiplerine uygundur.  
CMYK+BEYAZ toner ile birlikte gelen benzersiz 
baskı özelliği, etiket tasarımında yeni, yaratıcı 
olasılıkların kapısını açıyor ve saydam, renkli, 
dokulu materyaller ve daha fazlası dahil olmak 
üzere basılabilir etiket malzemesi yelpazesini 
genişletiyor. 

Diğer baskı teknolojilerinin ulaşamayacağı bir 
dayanıklılık seviyesinde etiketler oluşturan QL-300, 
en üst seviye kalıcılık, su-nem ve UV direncine sahip 
etiketler sunar. Tek etiketten binlerce etikete kadar 
her adette baskı kapasitesine sahip QL-300, sürekli 
olarak yüksek dirence sahip etiketler oluşturmak 
üzere geliştirilen bir üretim sınıfı sistemdir. Her türlü 
çalışma alanında kullanılabilen QL-300, bir kullanıcı 
dostu masa üstü çözüm olarak tasarlandı ve ticari 
olarak basılan etiketlerin görüntüsünü şirket 
içerisinde yakalamayı daha da kolaylaştırıyor. 

Siyah Materyal 

Saydam 
Materyal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beyaz Renkle Baskı Yapmanın Önemi 
Beyaz renk, sıklıkla göz ardı ediliyor olsa da renkli baskının anahtarıdır. 
Renklerin (CMYK) doğru olarak basılmasını ve insan gözü tarafından 
görülmesini sağlamak için kullanılır. 

QL-300’de gönderilen ultra beyaz toner, ürün etiketlemesi ve markalamasında yaratıcı ve farklı bir 
tasarım dünyasının kapılarını açar. Bu yeni özellik, markanıza benzersiz ve dikkat çekici bir kimlik 
geliştirme fırsatını sağlayarak saydam ve renkli materyaller üzerinde etkili ürün etiketi tasarımlarının 
oluşturulmasını mümkün kılar. 

Baskı Kalitesi 
Gradyanlar: 
Düzgün gradyanlar için hassas 
ortam kullanımı ve CMYK+Beyaz 
toner katman kontrolü 

Çizgiler/Metin: 
QuickLabel’ın ultra ince toneri ile 
belirgin font oluşumu ve ince 
çizgiler elde edilir. 

Görüntüler: 
Gerçekçi fotoğraf kalitesi için 
1200x1200 dpi’lik yüksek çözünürlük 
ve renkli görüntü işleme 

Barkodlar: 
Yüksek doğrulukta ve taranabilir 
barkodlar ve QR kodları için 
tanımlanmış 2D çizgi ve 3D öğe 
baskısı. 

QL-300, ilk olarak beyaz toner katmanı oluşturarak ve eşzamanlı olarak 
istenilen rengi oluşturmak için beyaz üzerine tam olarak ihtiyaç duyulan 
CMYK katmanlarını oluşturarak çok çeşitli etiket malzemeleri üzerine tek 
seferde CMYK+BEYAZ baskı yapabilmektedir. Sonrasında toner 
katmanları, etiket malzemesi üzerinde ısı ile “kaynaştırılır” ve sonuç 
olarak saydam ve renkli malzemeler üzerinde hem son derece dayanıklı 
bir baskı hem de son derece doğru renkler elde edilir. 

Daha gelişmiş etiket tasarımları arasında muhtelif 
renklerin ve beyazın tonlamalarının basılması ve 
ayrıca koyu renkli bir materyal üzerine siyah renk ile 
baskı sırasında spot UV parlaklığı veya vernik 
görünümü sayılabilir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Etiket Malzemeleri ve Çizimler 
Kendi Materyal Araştırma Laboratuvarımızda tasarlanan QuickLabel, 
geniş bir kullanım alanındaki uygulamalar için çok çeşitli etiket 
malzemeleri sunar. Genişletilmiş baskı özellikleri ile QL-300 için 
geliştirilen etiket malzemeleri arasında beyaz, saydam, renkli, metal 
ve daha fazlası bulunmaktadır. 

Doğal Kahverengi 
“Kraft” Dokulu Kağıt 

Soğutucu veya dondurucu 
sıcaklıklara maruz kalan 
baskı etiketleri için tüm 
sıcaklıklara uygun bir 
yapıştırıcı madde içeren, 
seçkin bir antika görünüm 
için mat boyalı, kahverengi 
dokulu kağıt 

Yarı Mat Kağıt 

Tüm sıcaklıklarda 
yapışkanlık özelliğini 
koruyan bu yarı mat 
beyaz kağıt, soğutucu 
veya dondurucu 
sıcaklıklara maruz kalan 
baskı etiketleri için 
ekonomik bir seçenektir. 

Parlak, Kristal Netliğinde 
Polyester Etiket  

Genel amaçlı, sürekli 
yapışkan özelliğe sahip, 
parlak ve saydam etiket. 
Solventlere, neme, 
aşınmalara ve yırtılmaya 
karşı direnç gösterir. 

Mat Vinil Etiket 

Kısa sürede yeniden 
konumlandırılabilen çok amaçlı 
yapışkana sahip mat beyaz, 
uyumlu vinil etiket. Aşınmaya, 
neme, UV ışığına ve birçok 
kimyasal solvente karşı 
dayanıklıdır. 

Siyah Vellum Kağıt 
Beyaz veya vernik görünümlü 
baskılı etiketleri vurgulamak 
için ideal siyah renkli mat kağıt 
materyal. Cam üzerinde 
yüksek yapışma özelliğine ve 
yüksek nem direncine sahiptir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ortam Bilgisi ve Uzmanlığı 
Raflarda dikkat çekebilmesi için ürün etiketlerinizin, kalite ve markalama kriterlerini karşılamanın yanı 
sıra tüketicinin dikkatini de çekmesi gerekir. Ortam geliştirme konusunda onlarca yıllık deneyime sahip 
QuickLabel, her seferinde kolaylıkla yüksek kalitede, canlı, net etiketler oluşturmanızı sağlayan renk 
yönetimi ve renk profilleme gibi sezgisel ortam özellikleri sağlar. 

Renk 
Yönetimi 
Uzmanlığı 

Özel 
Ortam 

Profilleri 

Ortam 
Oluşturma 
Deneyimi 

Hatalı renkler veya genel 
görüntü renk tonu 

QuickLabel’ın özel renk profilleri ile 
canlı, doğru renkler ve net görüntü 
detayları 

Donuk, bulanık veya 
alacalı görüntü 

En üst seviyede dayanıklılığa sahip 
etiketlerle göz alan derin siyahlara ve 
renklere sahip parlak görüntüler 

Baskı hataları ve yazıcı 
sıkışmaları nedeniyle kötü 
kalitede yapışkan sonuçları 
Üstün baskı kalitesi ve 
güvenilir çalışma için 
geliştirilen uygulamaya özel 
yapışkanlar 

BEYAZA 
YER VERİN 

Dünyanın ilk CMYK + BEYAZ masa üstü etiket yazıcısı 



 
 
 
 
 
 

Teknik Özellikler 

Baskı Teknolojisi Elektrofotografik, Toner 

Mürekkep Tipi QuickLabel QL-300 Toner, (4 veya 5) ayrı CMYK veya Beyaz kartuş 

Baskı Çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi 

Baskı Hızı 6 ips (152 mm/saniye), 4 ips (102 mm/saniye) veya 2.3 ips (58 mm/saniye) 

Baskı Alanı* Genişlik: 0.83” - 4.95” (21.2 mm - 125.8 mm) 
Uzunluk: 0.33” - 51.8” (8.5 mm - 1317 mm) 

Baskı Pozisyonu Doğruluğu ±0.5 mm 

Ortam Sensörleri Boşluk, Yansıtıcı (siyah işaret, altta), Sürekli 

Kesici Otomatik, 4.0” (102 mm) minimum kesme uzunluğu 

Kontrol Paneli 

Ekran: Renkli LCD 480 x 272 piksel 
Tuş Takımı: Güç, Online, İptal, Yardım, Güç Tasarrufu, Menü (Yukarı, Aşağı, 
Tamam, Geri), Sayı Tuş Takımı, Besleme, Boşaltma 
LED Göstergeler: Güç, Online, Yardım, Güç Tasarrufu, Dikkat 

Bağlantı Yüksek Hızlı USB 2.0; Gigabit Ethernet 

Yazılım 

Microsoft Windows® 10, 8.1, 8, 7; 
Windows Server® 2016, 2012, 2008, 64/32-bit Sürücü 
CQL Pro gelişmiş etiket oluşturma ve baskı yönetimi yazılımı (bir adet ücretsiz 
lisans dahil). 

Ortam Özellikleri 

Kalınlık 3.0 - 9.8 mil (0.076 mm – 0.25 mm) 

Rulo Büyüklüğü 8.0” OD (203 mm), 3” ID (76 mm) çekirdek 

Tipler PE ve Termal Hariç her tip standart kağıt ve film malzeme ile çalışma imkanı. 

Çevresel ve Fiziksel Özellikler  

Yazıcı/Toner İşletimin 50°F ila 86°F (10°C ila 30°C), %20 ila %70 Nispi Nem (yoğuşmamış) 

Güç Gereksinimleri 110 - 127 VAC 60Hz veya 220 - 240 VAC 50Hz 

Güç Tüketimi Çalışma: 710W (ortalama) / Tepe: 1.200W 

Boyutlar 41.3” U x 13.4” G x 17.8” Y (1049 mm x 341 mm x 451 mm) 

Ağırlık 136 lbs. (62 Kg) malzemelerle birlikte 

Garantiler 

QL-300 için Bir yıllık Üretici Parça ve İşçilik Garantisi (baskı malzemeleri hariç) 
Kullanılmamış veya açılmamış toner kartuşları için üretim tarihinden itibaren 2 yıl ya da açılmaları veya kurulmaları halinde 6 ay 
garanti 

Dahil olan  
QuickLabel QL-300 yazıcı, AC güç kablosu, USB kablo, QL-300 CMYK+W toner kartuşları, kurulum kılavuzu, CQL Pro® gelişmiş 
etiket oluşturma ve baskı yönetimi yazılımı (bir adet tek ücretsiz lisans). 
İsteğe bağlı uzaktan ve yerinde kurulum ve eğitim mevcuttur. 

* Baskı moduna bağlı 
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