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Thermal Inkjet
Soluções de Codificação e Marcação



Tecnologia de impressão Conectar e imprimir com cartucho de tinta HP45 (Hewlett Packard TIJ2.5 inkjet 
technology)

Dimensões (CxLxA) 107.5 x 74.5 x 83 mm

Peso 450g (sem cartucho)

Alta velocidade USB 2.0 2 portas USB 

Método de controlo
Funcionamento autónomo com teclado sem fios, aplicação telemóvel em dispositivo 

Android e software PC

Conexão externa Porta E/S para sensor externo, encoder externo e sinalizador de alarmes

Resolução Máximo 600x600dpi

Velocidade Impressão Até 76 m/min - 300x300dpi

Suportes montagem Disponível

Antichoque Disponível

Material construção Alumínio anodizado preto

Densidade Até 5 níveis

Distancia Impressão Até 6mm 
Duplica distancia impressão

Cabeça Impressão Meia Polegada - Thermal Inkjet

HTJ-1050

Especificações Técnicas



Impressão
Alfanumérico, logotipos, data/hora, data de validade, data juliana, código de turno, código 

de contador/caixa de lote, vários tipos de códigos de barras 
variáveis e base de dados

Limite Caracteres Entrada máxima de caracteres até 150 caracteres por linha

Longitude máx. mensagem Até 500mm

Altura mensagem 12.7mm

Armazenamento 100 mensagens

Desenho modelo Desenho e controlo de modelo grátis com aplicação para PC

Caracteres
 Linha de mensagens com dados previsível: até 6 linhas de 1,69 a 12,7 mm; 

entrada máxima de caracteres: 150 por linha.

Segurança
Proteção com palavra-passe

Reconhecimento automático de tintas (aquosas ou solventes) 
e aplicação de parâmetros de impressão adequados.

Distância impressão Até 6mm

Modo impressão Modo continuo, de sensor e de repetição

Direção impressão
De esquerda a direita, de direita a esquerda, de esquerda a direita invertido e de direita 

a esquerda invertido

Superfície impressão Plana, curva (tubos), porosa, semi porosa, não porosa

Menu idiomas
Inglês (predeterminado), finlandês, espanhol, alemão, francês, russo, vietnamita, chinês, 

coreano, português, polaco, holandês, italiano, turco, checo e indonésio

Tipos de tinta Tintas base solvente e base água

Cores

Sistema fornecimento Disponível para tintas a base de água

Tecnologia segurança Smart chip

Fonte alimentação
AC 100V–240V, 50/60Hz, 1.4A.
Consumo máx. energia: 48W

Temperatura de trabalho 5 - 40°C e 90% humidade ar, sem condensação

Características

Tintas e Acessórios

Meio Operativo



Tecnologia de impressão Conectar e imprimir com cartucho de tinta IUT

Dimensões (CxLxA) 107.5 x 74.5 x 83mm

Peso 526g (sem cartucho)

Alta velocidade USB 2.0 2 portas USB

Método de controlo Teclado sem fios

Conexão externa Porta AUX E/S para sensor, encoder externo e sinalizador de alarmes

Resolução
Máximo 300x300 dpi

Suporta: 300x300, 300x150 e 300x100 dpi

Velocidade Impressão Até 40 m/min a 300x300 dpi                        
Suporta: 300x300, 300x150 e 300x100 dpi

Suportes montagem Disponível

Antichoque Disponível

Material construção Alumínio anodizado preto

Densidade Até 3 níveis

Distancia Impressão Duplica até 6mm 
a distância de impressão

Cabeça Impressão Uma Polegada - Thermal Inkjet

HTJ-1100

Especificações Técnicas



Impressão
Texto, logotipo, código de barras 1D, contador, código de turno, caixa/lote, data, hora e 

data de validade

Caracteres máximos Entrada máxima de 150 caracteres por línha

Longitude máx. mensagem Até 3 metros

Altura mensagem 2.54 – 25.4 mm

Armazenamento 
mensagens

100 mensagens

Desenho modelo Não compatível com controlo através de software de PC

Caracteres
Linha de mensagens com dados previsível: até 8 linhas de 2,54 a 25,4 mm

Entrada máxima de caracteres até 150 por linha

Segurança
Proteção com palavra-passe

Reconhecimento automático de tintas (aquosas ou solventes) e 
aplicação de parâmetros de impressão adequados

Distancia impressão 1-6 mm

Modo impressão Modo continuo, de sensor e de repetição

Direção impressão
De esquerda a direita, de direita a esquerda, de esquerda a direita invertido e 

de direita a esquerda invertido

Superfície impressão Plana, curva (tubos), porosa, semi porosa, não porosa

Menú idiomas
Inglês (predeterminado), finlandês, espanhol, alemão, francês, russo, vietnamita, chinês, 

coreano, português, polaco, holandês, italiano, turco, checo e indonésio

Tipos de tinta Tintas base solvente e base água

Cores

Sistema fornecimento Disponível

Tecnologia segurança Smart chip

Fonte Alimentação 12VDC - 5A , 60W

Temperatura de trabalho 5 - 40°C e 90% humidade ar, sem condensação

Características

Tintas e acessórios

Meio Operativo



Tecnologia de impressão Tecnologia Thermal Inkjet

Dimensões Controlador: 221.6 x 153 x 54.5 mm, Cabeça: 141 x 46 x 72 mm (C x L x A)

Peso 1,750gr

Resolução Máximo 300x600 dpi

Velocidade Impressão 40m/min @ 300x300dpi

Densidade Até 3 níveis

Distancia impressão 1~5 mm

Smart – Impressora de injeção de tinta térmica de 
conexão diversa

HTJ-4400 - PH-4000-I

Especificações Técnicas



Modo de controlo Caixa de controlador, ecrã táctil de 7 polegadas

Conexão externa Porta AUX E/S para sensor, encoder externo e conexão de sinalizador de alarmes

Impressão
Alfanumérico, Logos, Data/hora, Validade, Data juliana, Código de turno, Contador e 

Imagem; Múltiplos tipos de códigos de barras variáveis 1D, 2D; Impressão de 
dados em linha em tempo real (POD)

Avançado

Revisão do estado do nozzle do cartucho (bom/mau);
Admite a função de aquecimento de tinta para imprimir mensagens em ambientes frios; 

Admite a função WYSIWYG (“O que você vê é o que você obtém”);
Impressora remota por PC a través de porta LAN

Longitude modelo Comprimento máximo do modelo até 3m

Desenho modelo
Desenho de modelos gratuito, caracteres ilimitados e execução independente; 

Capacidade para importar e exportar modelos

Caracteres Fontes oficiais de Windows

Segurança
Proteção de início de sessão com palavra-passe; Proteção de 

reconhecimento automático de cartuchos

Gestão de tinta
Reconhecimento automático de tintas (aquosas ou solventes) e aplicação de parâmetros 
de impressão adequados; Modo de jato automático e capacidade de autolimpeza para 

prolongar a vida útil do cartucho

Smart Design
Design robusto e compacto;

Design de ranhura de cartucho para facilitar a entrada e saída

Proteção
Controlador: com suporte de montagem para colocar o controlador em qualquer lugar;

Cabeça de impressão: mecanismo antichoque, suporte impressão de lado a lado 
e de cima para baixo

Menú idiomas
Inglês, russo, chinês, italiano, alemão, português, vietnamita, espanhol, 

japonês, tailandês e árabe

Tipos de tinta
Tinta aquosa para meios porosos, semi porosos e alimentos; 
Tinta base solvente para meios semi porosos e não porosos

Colores

Fonte Alimentação AC 100V-240V, 50/60Hz, 24VDC 5.0A. Consumo máximo: 120W

Temperatura de trabalho 5 - 40°C

Smart – Impressora de injeção de tinta térmica de 
conexão diversa

Características

Tintas e Acessórios

Meio Operativo



Tecnologia de impressão Tecnologia Thermal Inkjet de Funai (Japão)

Dimensões (CxLxA) Controlador: 221.6 x 153 x 54.5 mm, Cabeça: 136 x 65 x 83 mm

Peso 1,750g

Resolução Máximo: 300x600 dpi

Velocidade de impressão Máx 29m/min @ 300x300dpi - 40m/min @ 300x200dpi

Densidade Até 3 níveis

Distancia Impressão 1~8 mm

HTJ-4400 - PH-4000-F

Especificações Técnicas



Modo de controlo Caixa de controlador, ecrã táctil de 7 polegadas

Conexão externa Porta AUX E/S para sensor, encoder externo e conexão de sinalizador de alarmes

Impressão
Alfanumérico, Logos, Data/hora, Validade, Data juliana, Código de turno, Contador e 

Imagem; Múltiplos tipos de códigos de barras variáveis 1D, 2D; 
Impressão de dados em linha em tempo real (POD)

Avançado

Revisão do estado do nozzle do cartucho (bom/mau);
Admite a função de aquecimento da tinta para imprimir mensagens em 

ambientes frios; Admite a função WYSIWYG (“O que você vê é o que você obtém”);
Impressora remota por PC através de porta LAN

Longitude modelo Comprimento máximo do modelo até 3m

Desenho modelo
Desenho de modelos gratuito, caracteres ilimitados e execução independente; 

Capacidade para importar e exportar modelos

Caracteres Fontes oficiais de Windows

Segurança
Proteção de início de sessão com palavra-passe; 

Proteção de reconhecimento automático de cartuchos

Gestão de tinta
Reconhecimento automático de tintas (aquosas ou solventes) e aplicação de parâmetros 
de impressão adequados; Modo de jato automático e capacidade de autolimpeza para 

prolongar a vida útil do cartucho

Smart Design Design robusto e compacto; Design de ranhura de cartucho para facilitar a entrada e saída

Proteção
Controlador: com suporte de montagem para colocar o controlador em qualquer lugar;
Cabeça de impressão: mecanismo antichoque, suporte impressão de lado a lado e de 

cima para baixo

Menú idiomas
Inglês, russo, chinês, italiano, alemão, português, vietnamita, espanhol, 

japonês, tailandês e árabe

Tipos de tinta Tinta base solvente para meios semi porosos e não porosos

Colores

Fonte Alimentação AC 100 V-240 V, 50/60Hz, 24VDC 5.0A. Consumo máximo: 120W

Temperatura de trabalho 5 - 40°C

Características

Tintas e Acessórios

Meio Operativo



Tecnologia de impressão Conectar e imprimir com cartucho HP TIJ2.5

Dimensões Controlador: 221.6 x 153 x 54.5 mm, Cabeça: 141 x 46 x 58 mm

Peso 1,750

Resolução Máximo 600x600dpi

Velocidade impressão 76m/min @ 300x300dpi

Densidade Até 3 níveis

Distancia Impressão 1~5 mm

HTJ-4400 - PH-4000-H

Especificações Técnicas



Modo de controlo Caixa de controlador, ecrã táctil de 7 polegadas

Conexão externa Porta AUX E/S para sensor, encoder externo e conexão de sinalizador de alarmes

Impressão
Alfanumérico, Logos, Data/hora, Validade, Data juliana, Código de turno, Contador e 

Imagem; Múltiplos tipos de códigos de barras variáveis 1D, 2D; 
Impressão de dados em linha em tempo real (POD)

Avançado

Revisão do estado do nozzle do cartucho (bom/mau);
Admite a função de aquecimento de tinta para imprimir mensagens em ambientes frios; 

Admite a função WYSIWYG (“O que você vê é o que você obtem”);
Impressora remota por PC a través de porta LAN

Longitude modelo Comprimento máximo do modelo até 3m

Desenho modelo
Desenho de modelos gratuito, caracteres ilimitados e execução independente; 

Capacidade para importar e exportar modelos

Caracteres Fontes oficiais de Windows

Segurança
Proteção de início de sessão com palavra-passe; 

Proteção de reconhecimento automático de cartuchos

Gestão de tinta
Reconhecimento automático de tintas (aquosas ou solventes) e aplicação de parâmetros 
de impressão adequados; Modo de jato automático e capacidade de autolimpeza para 

prolongar a vida útil do cartucho

Smart Design Design robusto e compacto; Design de ranhura de cartucho para facilitar a entrada e saída

Proteção
Controlador: com suporte de montagem para colocar o controlador em qualquer lugar;

Cabeça de impressão: mecanismo antichoque, suporte impressão de lado a lado e 
de cima para baixo

Menu idiomas
Inglês, russo, chinês, italiano, alemão, português, vietnamita, espanhol, 

japonês, tailandês e árabe

Tipos de tinta
Tinta aquosa para meios porosos, semi porosos e alimentos; 
Tinta base solvente para meios semi porosos e não porosos

Cores

Características

Tintas e Acessórios

Fonte Alimentação AC 100 V-240 V, 50/60Hz, 24VDC 5.0A. Consumo máximo: 120W

Temperatura de trabalho 5 - 40°C

Meio Operativo



Todas as marcas e produtos neste catálogo são propriedade das respectivas empresas. 
 Segue nos em:

DB-Thermal Inkjet Printer-12/22-PT

A Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) não será responsável por perdas de fabrico, nem por qualquer 
dano do produto devido a problemas ou mau funcionamento da impressora a jacto de tinta. A Hitachi está continua-

mente a melhorar os seus produtos. Por conseguinte, reserva-se o direito de alterar os desenhos e/ou especificações 
sem aviso prévio. A informação contida nesta brochura está sujeita a alterações sem aviso prévio

Hitachi Europe GmbH
Escritório Central

+49 211 5283 0 

www.hitachi-industrial.eu

coding@hitachi-eu.com

Niederkasseler Lohweg 191, 40547 Düsseldorf

Este catálogo foi impreso em papel reciclado

TRÉBOL GROUP PROVIDERS PORTUGAL, LDA.
Praceta Maria Lamas, Nº10 - Atelier
2695-060 Bobadela – Loures
Tel: +351 218 091 554
info@trebolgroup.pt 
www.trebolgroup.pt

Distribuidor Oficial España y Portugal


