
QL-120X Özellikleri 

Daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti ile 
sektörün en iyi uzatılmış iki yıllık garantisini ve 

uzatılmış yazıcı kafası ömrü sağlayan, 1200 dpi 
baskı kalitesi ve dayanıklılığa sahip, sınıfının en 
iyisi, yüksek verimli QL-120X etiket yazıcısıyla 

canlı renklere sahip etiketler oluşturun. 

* 0.75”ten (19mm) daha dar etiket genişlikleri için ortam satış uzmanımızla iletişime geçiniz.  
** Yapı = baskı genişliği + kenar kesme 

İhtiyacınız Olduğunda İstediğiniz Etiketler.® 
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Çalışma: 

Mürekkep Tipi: Yüksek performanslı boya mürekkebi, (4) ayrı 
CMYK kartuşu 

Baskı Çözünürlüğü: 1200 x 1200 dpi 

Baskı Hızı: 
1200 x 600 dpi’de 12 ips (305 mm/saniye) 
1200 x 1200 dpi’de 8 ips (203 mm/saniye) 
600 x 600 dpi 

Baskı Alanı*: 
Genişlik: 0.5” (12.7 mm) - 4.2” maks. (106 mm)  
Uzunluk: 0.24” (6 mm) - 30” (762 mm) 

Ortam Sensörleri: Ara boşluk, Yansıtıcı (siyah işaretli), Sürekli 

Kesici 

Otomatik, giyotin tipi, partinin sonunda veya 
etiketlerin arasında kesme, 1.0” (25.4 mm) minimum 
kesme uzunluğu 
65 gram pergamin kağıdında 1.8 mil’de 1.5 milyon 
kesme 

Bağlantı: Yüksek Hızlı USB 2.0; Gigabit Ethernet  
RS-232 harici kontrol arayüzü ve protokolü 

Yazılım: 

Microsoft Windows® 10, 8.1, 8, 7; Windows Server® 
2012, 2008, 64/32-bit sürücüler, CQL Pro gelişmiş 
etiket oluşturma ve baskı yönetimi yazılımı (bir adet 
ücretsiz lisans dahil), 
NiceLabel® işletme veya masaüstü yazılımı 
(opsiyonel)  

Malzemeler: 

Mürekkep Kartuşları: 
QuickLabel QL-120X CMYK boya kartuşları, 
240 mL 

Bakım Kartuşu: 450 mL tam değiştirme; 360 mL (%80) neredeyse 
dolu uyarısı 

 

Etiketler ve Fiyat Etiketleri: 

Yapı**: 
Genişlik: 1.0” (25,4 mm) - 4,53” (115 mm) 
Uzunluk: 0.24” (6 mm) - 30” (762 mm) 

Kalınlık: 5.7 mil (0.145 mm) - 10 mil (0.255 mm) 

Rulo Büyüklüğü: 
7.9” OD (201 mm), 3” ID (76 mm) çekirdek 
Opsiyonel UW-5.1 ile 11.8” OD (300 mm)   
Harici çözme 

Tipler: Mat, yarı parlak, parlak kağıtlar ve sentetikler, etiket 
stokları ve diğer özel etiketler 

Garanti: 

Standart 2 yıllık garanti (Yazıcı ve yazıcı kafasına uygulanır) 

Servis 
Üretici doğrudan satışı, garantisi ve servisini, sınırsız telefon, web ve e-mail 
teknik desteğini, opsiyonel uzaktan ve yerinde kurulum ve eğitimi içerir. Uzatılmış 
garanti, destek ve QuickSwap™ programları mevcuttur.  

Çevresel ve Fiziksel Özellikler: 

Yazıcı Çalışma: 59°F ila 86°F (15°C ila 30°C), %10 ila %90 
Nispi Nem (yoğuşmasız) 

Güç Gereksinimleri: 100 - 240 VAC 50/60Hz, 1.5A/0.5A 

Güç Tüketimi: 

Çalışma: 233W yazıcı, 268W kesme operasyonlu 
yazıcı 
Boşta, Güç Açık: 22W (maks)  
Bekleme/Uyku Modu: 8.5W  
Güç Kapalı: 0.4W (Erp/Lot6) 

Boyutlar: 15.2" U x 22.4" G x 15.5" Y  
(386 mm x 564 mm x 394 mm) 

Ağırlık: 
52,9 lbs. (24 kg) malzemesiz 
56.1 lbs (26 kg) malzemeli 
68.2 lbs (31 kg) sevkiyat 

Opsiyonel Aksesuarlar: 

RW-5.1 Otomatik Etiket Rulosu Sarıcı, 11.8” (300 
mm) OD Roll 
UW-5.1 Otomatik Etiket Rulosu Çözücü, 11.8” (300 
mm) OD Roll 
Harici Kontrol Arayüzü  
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Makine  tanıtım videosuna  aşağıdaki linkten veya
QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/Glr2lYo6ENE


İYİ, DAHA DA İYİ OLDU 
İki yıllık garantisi ile sektörün en iyisi olan QL-120X ile tanışın. 

Uzatılmış İki Yılık Garanti 
Kafanızın rahat olması için sektörün en iyi 
garantisi. QL-120X, yazıcı ve yazıcı kafası 
için standart 2 yıllık garanti sunar. 

Kapsamlı Baskı Kafası Ömrü 
QL-120X, yeni ikinci nesil yazıcı kafası teknolojimiz 
ile orijinal QL-120’ye oranla üç kat daha fazla etiket 
basar. Yazıcı parça değiştirme süresini ve maliyetli 
yenileme ücretlerini ortadan kaldırmak için, yerinde 
hızlı değişim amacıyla dört ayrı takılabilir, kullanıcı 
tarafından değiştirilebilir renkli yazıcı kafasına 
sahiptir. 

Üretim Sınıfı 
Sektörün en çok test edilen renkli 
baskı teknolojisinin üzerine 
oluşturulan QL-120X, 12 ips’ye 
kadar hızlı bir şekilde etiketleri 
gönderme kapasitesi ile zorlu üretim 
koşullarında çalıştırılmak üzere 
amaca uygun olarak geliştirilmiştir. 

Entegrasyon Özelliği 
QL-120X Harici Kontrol Seçeneği 
aracılığıyla harici etiketleme ve 
ambalajlama cihazlarına yüksek seviyede 
entegrasyon. Daha karmaşık kontrol ve 
durum entegrasyonu seçenekleri için 
standart olarak komut kontrol dili mevcuttur. 

Yazılım 
QL-120X, yazıcının yerleşik ağ işlevleri ile çok 
çeşitli çalışma ortamlarında sorunsuz bir 
şekilde kullanılmasını sağlamak üzere 
Windows için bir native yazıcı sürücüsü ve 
hizmet yazılımına sahiptir. NiceLabel, 
BarTender ve diğer Windows tabanlı yazılımlar 
gibi popüler etiketleme yazılımlarıyla doğrudan 
uyumluluğa sahiptir. 

Renk Doğruluğu 
Yüksek performanslı, boya bazlı mürekkep, 
opsiyonel RIP yazılımına veya görüntü 
düzenleme yazılımlarında zahmetli renk 
manipülasyonu ihtiyacını ortadan kaldırarak 
sektör standardı ICC renk profilleriyle gerçeğe 
uygun renkler sağlar. 

Uzatılmış Ömür Boyu Faydalar  
Son derece etkili mürekkep yayma süreci, ekonomik mürekkep kartuşları ve 
ömür boyu kullanılabilecek parçalar ile QL-120X, kendi sınıfında rakipsiz, 
üstün 1200 dpi baskı kalitesi sağlar ve pigment bazlı Piezo renkli etiketleme 
teknolojilerine oranla %35’e kadar bir tasarruf sağlar ve sonuç olarak 
yazıcının ömrü boyunca önemli tasarruflar elde edilir. 

Tüm Etiket İhtiyaçlarınız İçin Tek Bir Yazıcı 
İhtiyacınız olan tüm etiketleri tek bir cihazdan basın: tüm kuşe ve mat 
ortam tiplerinde en üst seviye baskı kalitesi ve dayanıklılık sağlamak 
üzere tasarlanmış olan tek boya bazlı, yüksek performanslı mürekkep 

ile 0.5”ten 4.2” genişliğe kadar. 

QuickLabel'in CQL Pro etiket tasarımı 
ve baskı yönetimi çözümü ile değişken 
verileri yazdırmak veya üretim akışını 
yönetmek üzere QL-120X’in gücünden 
fayda sağlayın. Her bir yazıcıda tek bir 
lisans bulunmaktadır. 


