
Τι μπορώ να εκτυπώσω;
Ο Eddie εκτυπώνει σε μια ποικιλία ειδών διατροφής, συμπεριλαμβανομέ-
νων συγκεκριμένων ειδών παγωτού ή απευθείας σε μπισκότα, καπάκια 
cupcake, macarons και άλλα. 

Εφαρμογές
Η νέος μοναδικός εκτυπωτής Eddie μπορεί να εξοπλίσει, αρτοποιεία, 
ξενοδοχεία, εκθέσεις, καταστήματα δώρων, εταιρείες εκδηλώσεων, λούνα 
παρκ και πολλά άλλα. Βελτιώστε την εμφάνιση ειδών διατροφής με την 
εξατομικευμένη εκτύπωση όπως:

• Πάρτι γενεθλίων, baby showers, διάφορα σημεία πώλησης τροφίμων

• Εκθέσεις τροφίμων, συναντήσεις και εκδηλώσεις όπου μπορείτε να 
προσθέστε το λογότυπο της εταιρείας σας για να εντυπωσιάσετε.

• γαμήλιες δεξιώσεις, επετείους και οικογενειακούς εορτασμούς κ.α

• Πάρκα ψυχαγωγίας και οικογενειακά κέντρα διασκέδασης – χρησι-
μοποιήστε τον Εddie για να εκτυπώσετε προσαρμοσμένες εικόνες 
που θα ξετρελάνουν  μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.

Εκτυπώστε έγχρωμες φωτογραφίες, λογότυπα, σχέδια και κείμενο απευθείας στην 
επιφάνεια πολλών ειδών διατροφής γρήγορα και εύκολα!

Πιστοποιήσεις βιομηχανίας τροφίμων 
Το Eddie σχεδιάστηκε από την αρχή για να πληροί ή να υπερβαίνει τις 
ρυθμίσεις και τους κανονισμούς για το βρώσιμο μελάνι. Ο Eddie πιστοποι-
ήθηκε πρώτα από τη NSF, μια βιομηχανία εκτυπωτών. Η πιστοποίηση NSF 
διαβεβαιώνει τους ιδιοκτήτες και τους πελάτες ότι το προϊόν έχει δοκιμαστεί 
και εγκριθεί από έναν από τους πιο γνωστούς, ανεξάρτητους οργανισμούς 
που υπάρχουν σήμερα. Το σήμα NSF εκτιμάται από καταναλωτές, κατα-
σκευαστές, εμπόρους λιανικής και ρυθμιστικές υπηρεσίες παγκοσμίως. 

Το βρώσιμο μελανοδοχείο πληροί όλα τα πρότυπα FDA και ΕΕ για χρήση 
ως πρόσθετο τροφίμων. Το ίδιο το μελανοδοχείο πληροί τα πρότυπα 
cGMP και στο σύνολο τους οι διαδικασίες κατασκευής και πλήρωσης 
των δοχείων είναι συμβατές με FDA και πιστοποιημένες με cGMP. Το 
βρώσιμο μελάνι είναι επίσης πιστοποιημένο από Kosher και Halal και 
είναι κατάλληλο ακόμη και για vegans.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέθοδος εκτύπωσης: inkjet με βρώσιμο μελάνι

Ανάλυση εκτύπωσης: Από 1200 x 1200;  
 και έως 1200 x 4800 dpi

Ταχύτητες εκτύπωσης: 5-6 αντικείμενα το λεπτό, εξαρτάται από   
 το μέγεθος και την ποιότητα εκτύπωσης

Πλάτος Εκτύπωσης: έως 89 mm 

Πλάτος αντικειμένου: έως 89 mm

Πάχος αντικειμένου: έως 25 mm με 38 mm διάμετρο  
 αντικειμένου. Για τα υπόλοιπα μεγέθη  
 20 mm είναι το maximum.

Μοχλός Πλατφόρμας Tα στοιχεία μετακινούνται από τη  
εκτύπωσης: πλατφόρμα περιστροφής (carousel) με  
 ένα μοχλό στον εκτυπωτή που ρυθμίζει  
 αυτόματα το ύψος, εκτυπώνει και  
 τοποθετεί το αντικείμενο πίσω στο 
 carousel.

Δίσκος καρουζέλ:  Υπάρχουν προσαρμοσμένα ένθετα και   
 αξεσουάρ διαθέσιμα για εκτύπωση 
 οποιουδήποτε αντικειμένου εντός των   
 προδιαγραφών.

Λειτουργικό Σύστημα:  Windows® 7/8x/10+,  
 Mac OS X 10.11 - macOS 10.15

Συνδεσιμότητα: USB 2.0

Λογισμικό σχεδιασμού: Bartender Ultralite Λογισμικό για 
 Windows ενώ Περιλαμβάνεται και το  
 Belight Swift Publisher 5 για Mac.  
 Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τα  
 περισσότερα άλλα δημοφιλή  
 προγράμματα λογισμικού σχεδιασμού   
 ετικετών.

Τροφοδοτικό:  External Power Supply 100-240 V AC /   
 12 V DC, 3 A 

Βάρος:  Συνολικό: 11,3 kg 
 Εκτυπωτής: :  8,5 kg 
 Carousel και βάση: 2,8 kg

Διαστάσεις: Συνολικές: 406 mm x 792 mm x 181 mm     
 Εκτυπωτής: 317 mm x 474 mm x 181 mm 
 Carousel: 406 mm x 421 mm x 72 mm

Πιστοποιήσεις: UL, UL-C, FCC Class A, NSF/ANSI  
 Standard 18 Manual Food and Beverage  
 Equipment. 
 21CFR US Code of Federal  
  Regulations,  
  Title 21 - US FDA 
 EU 231/2012   Regulation (EU)  
  No 231/2012 laying  
  down specifications for  
  food additives

Εγγύηση: 36 Μήνες

Κατασκευαστής: Primera Technology, Inc.

Χαρακτηριστικά
• Πλήρεις πιστοποιήσεις ασφάλειας τροφίμων 

Σε αντίθεση με τους ειδικά διαμορφωμένους εκτυπωτές τροφί-
μων, ο Eddie σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται σε περιβάλ-
λοντα επεξεργασίας τροφίμων για να πληροί όλα τα πρότυπα 
υγιεινής. Το περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, τα εξαρτήματα 
που καθαρίζονται εύκολα και το πιστοποιημένο βρώσιμο μελάνι 
εγκεκριμένο από το FDA και ΕΕ καθιστούν τον Eddie τον ασφαλέ-
στερο άμεσο εκτυπωτή τροφίμων στην κατηγορία του.

• Αυτόματη λειτουργία με σύστημα hands-free 
Ο σχεδιασμός της περιστροφικής πλάκας επιτρέπει μια ομαλή 
ροή εργασίας. Έχει 12 θέσεις που επιτρέπει εύκολη λειτουργία 
επιλογής κατά την εκτύπωση.

• Απευθείας εκτύπωση σε τρόφιμα 
Σε αντίθεση με άλλους εκτυπωτές που εκτυπώνουν σε παγω-
μένα φύλλα που πρέπει να κολληθούν στο είδος του φαγητού, 
ο Eddie εκτυπώνει απευθείας στο είδος του φαγητού που έχει 
πολύ πιο επαγγελματική εμφάνιση και λεπτομέρεια. Ακόμη και 
σε καμπύλες και σε ανώμαλες επιφάνειες τα αποτελέσματα είναι 
εξαιρετικά.

• Κεφαλή εκτύπωσης ενσωματωμένη στο μελανοδοχείο 
Σε αντίθεση με άλλους εκτυπωτές, ο Eddie έχει την κεφαλή εκτύ-
πωσης ενσωματωμένη στο μελανοδοχείο, κατά αυτό τον τρόπο 
αποφεύγεται η συσσώρευση βακτηριδίων σε σωλήνες μελανιού 
ή σταθερές εγκατεστημένες κεφαλές εκτύπωσης. Εάν το μελάνι 
εξαντληθεί, αλλάζοντας σε δευτερόλεπτα μελανοδοχείο έχετε 
στην ουσία νέα κεφαλή εκτύπωσης – εκτυπωτή σαν καινούργιο!

• Υψηλή ανάλυση εκτύπωσης 
Το Eddie διαθέτει την υψηλότερη ανάλυση στην εκτύπωση inkjet 
έως και 4800dpi. Αυτό επιτρέπει εκτυπώσεις φωτογραφικής ποιό-
τητας χωρίς συμβιβασμούς.
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