
Como alguns de nossos modelos de impressora mais antigos foram descontinuados, 
a SATO está trabalhando duro junto com a Identipor para garantir que os Sr.(s) 
alcancem a eficiência ideal nas suas operações comerciais diárias com as soluções 
de etiquetagem mais recentes. Trabalharemos em estreita colaboração para 
determinar qual solução de impressão melhor atende às necessidades exclusivas 
de seu negócio, ao substituir qualquer produto antigo ou descontinuado.

Durante este processo, a SATO irá 
também garantir que as suas linhas de 
produção continuarão a operar a 100% 
da capacidade sem atrasos e irá fornecer 
SOS (SATO Online Services) para permitir 
a manutenção remota que fornece 
assistência 24 horas por dia.

A equipe da SATO garante:

Eficiência operacional
Desempenho do equipamento
Optimisação de tempo e recursos      
Durabilidade e robustez do equipamento 
de impressão 

Uma mudança para melhor
Os produtos SATO são conhecidos pela sua robustez e 
longevidade, mas naturalmente todas as coisas boas têm 
de chegar ao fim. Conforme o tempo avança, a tecnologia 
também avança, e é vital que sua empresa se mantenha 
atualizada com os produtos mais recentes para garantir a 
eficiência operacional.

M84xxse
S84 and CL6xxe

MODELOS DESCONTINUADOS

Para saber mais sobre como poupar tempo e trabalhar com eficiência, 
visite o site da empresa aqui: www.identipor.com 
ou entre em contacto e adicione detalhes aqui: +351 225 420 660

S84 EX

CL4NX PLUS

SATO VALUE SUPPORT

  

Substituições 
recomendadas

RESOLUÇÃO:
CL4NX PLUS 203ppp,

305ppp, 609ppp
CL6NX 203ppp, 305ppp

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:
CL4NX PLUS até 355mm/seg.

CL6NX até 254mm/seg.
LARGURA:

CL4NX PLUS 104mm
CL6NX 167.5mm

BENEFÍCIOS: 
 • Aumento de productividade

• Fácil de usar (vídeos tutoriais)
• Troca de peças, cabeças de 

impressão, rolos de impressão, 
peças... sem ferramentas 

(plug and play)
• Inteligência Integrada (AEP)

• Ótima qualidade de impressão
• Atendimento online com 

assistência remota

RESOLUÇÃO:
S84EX 203ppp, 305ppp, 609ppp
S86EX 203ppp, 305ppp
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:
S84EX até 406mm/seg.
S86EX até 356mm/seg.
LARGURA:
S84EX 104mm 
S86EX 167.5mm
INTERFACES:
USB, LAN, 
RS232C, IEEE1284, 
EXT E/S, WLAN, 
Bluetooth
PROCESSADOR E 
MEMÓRIA:
Risc- CPU32bit Mhz FLASH 
48MB, SDRAM 64 MB SDRAM


