
De Monarch® 9416 XL™ 
Desktopprinter

Betrouwbaarheid 
   telt



Voor verschillende
              toepassingen …

De Monarch® 9416 XL™ verbetert de efficiency 
van de supply chain op verschillende manieren:

• Bestellingen plaatsen
• Artikelaanduiding
• Orders verzamelen
• Herprijzen
• Verwerken van retouren
• Verzendlabels
• Schapaanduiding
• Afprijzingen
• Algemene identificatie

Voor al deze zaken is er één oplossing:  
Monarch® 9416 XL™ – de veelzijdige 
desktopprinter die overal past

Uw toepassingen

In de detailhandel zijn productidentificatie en prijs-
aanduidingen van groot belang. Werkzaamheden 
zoals retouren verwerken, bestellingen plaatsen 
en orders verzamelen moeten iedere dag opnieuw 
met uiterste precisie en zo efficiënt mogelijk wor-
den uitgevoerd.

De grote uitdaging ligt in het brede spectrum van 
labeltoepassingen, welke invloed op uw printbehoeften 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan: consequente 
schapaanduidingen in de winkel, het maken van 
verzendetiketten, of het verwerken van retour-
artikelen – die snel met een nieuw label onmiddellijk 
weer in de voorraad gaan. 

In een dergelijke veelzijdige printomgeving is een 
oplossing gewenst waarmee u on-demand kunt 
afdrukken. Een gebruiksvriendelijke, betrouwbare 
en veelzijdige printer om allerlei materiaal mee te 
bedrukken, is dan de oplossing voor u. 

Met de Monarch® 9416 XL™, een printer die 
ontworpen is voor maximale inzetbaarheid, is uw 
investering al snel terugverdiend. Wenst u een 
hoogwaardige kwaliteit van diverse toepassingen en 
omgevingen? Dan is de compacte desktopprinter 
Monarch® 9416 XL™ de juiste keus voor u.



De Monarch® 9416 XL™ desktopprinter kan afdruk-
ken op diverse materialen printen: – tags, labels, 
bonnen, papier of Linerless-materiaal. Hij levert uit-
stekende afdrukken die aan al uw zakelijke behoeften 
voldoen, in 1D of 2D-standaard barcodeformaat.

U kunt de labels nu nog sneller aanbrengen dan u 
gewend was, door de standaard dispenser functie. 
Dankzij de instelbare materiaalsensor kunt u gemak-
kelijk van materiaal wisselen, en naar wens materi-
alen met een standaardvorm, maar ook ronde en 
ovale labels bedrukken. Ongeacht de situatie – met 
de Monarch® 9416 XL™ krijgt u de output die u 
wilt, wanneer en waar u dat wilt.

De Monarch® 9416 XL™ is zeer gebruiksvriende-
lijk. Profiteer van uitstekende connectiviteit dankzij 
de standaard parallelle, seriële en USB-verbinding. 
Optioneel verkrijgbaar zijn een interne Ethernet 
LAN-adapter plus een toetsenbord, waarmee u 
stand-alone en mobiele desktoptoepassingen kunt 
ontwikkelen.

De Monarch® 9416 XL™ is verkrijgbaar als thermo-
direct- of thermotransferprinter en de afdrukresolutie 
kan verhoogd worden tot 300 dpi, waardoor hij 
uitstekend geschikt is voor afdruktaken die een zeer 
goede leesbaarheid vereisen.

… op diverse materialen …

Uw voordelen

• Verkrijgbaar als thermodirect- of 
 thermotransferprinter
• Uitgebreide opties voor een nog bredere
 inzetbaarheid
• Kosteneffectief
• Groot assortiment verbruiksmateriaal:
 breed scala van media verkrijgbaar
• Hoge afdruksnelheid: tot 127 mm/sec
• Bruikbaar met een groot spectrum 
 van labels en folies
• Gemaximaliseerde productieve afdruktijd:  
 gemakkelijk te onderhouden en gebruiks-
 vriendelijk met 300 m folie

• On-demand: gemakkelijk wisselen van
 toepassing en gebruikte media
• Geringe afmetingen – past overal
• Vrij te positioneren full-size sensor voor
 verschillende materiaalvormen
• Standaard voorzien van dispenser en
 afscheurrand
• Linerless-versie verhoogt de productiviteit
• Verbeterd industrieel ontwerp
• Emulaties: EPL II, MPCL II, autoselect
• Gratis software: gratis startereditie 
 van Nicelabel wordt bij iedere printer 
 bijgeleverd

Speciale eigenschappen

De Monarch® 9416 XL™ 
Desktopprinter

• Gemakkelijk in onderhoud: de printkop en aandrijfrollen  

 kunnen door de gebruiker worden vervangen

• Afdruksnelheid instelbaar van 50,8 tot 127 mm/sec

•  Verbruiksmateriaal: gemakkelijk te laden dankzij de 

gecentreerde mediageleider - materiaallengte 300 m

• Connectiviteit: standaard parallel, serieel en USB

• Voeding: externe voeding met automatische instelling 

 van 100 V tot 240 V, 50/60 Hz

•  Opties: Linerless-versie, snijmechanisme, toetsenbord, 

intern ethernet en nog veel meer



Voor een breed scala van labeltoepassingen is de 
compacte Monarch® 9416 XL™ Desktopprinter de 
juiste keus voor u. Met deze printer, die ontworpen 
is voor decentrale on-demand afdruktaken, kunt u uw 
efficiency vergroten en inspelen op de ontwikkeling van 
de bedrijfsbehoeften.

… efficiency, nu beschikbaar –
        “on-demand”!

Materiaalspecificaties: 9416 XL TD/TT
Etiket breedte:  19 tot 112 mm

Etiket lengte:  10 mm tot 254 mm

Lengte rol: ca. 80 m (bij ThermoEco), ca. 92 m (bij 80 g/m²)

Lengte folierol: 300 m

De Monarch® 9416 XL™ Desktopprinter in één oogopslag

Wenst u advies, service en/of ondersteuning bij het 
implementeren van uw producten van Avery Dennison? 
Aarzelt u niet contact met ons op te nemen, wij helpen 
u graag.

Printerspecificaties: 9416 XL TD 9416 XL TT
Afdrukmethode: Thermodirect Thermotransfer

Processor:  32-bit 200 MHz RISC processor  32-bit 200 MHz RISC processor

Afmetingen (H x W x D): 168 x 210 x 239 mm  229 x 235 x 330 mm

Gewicht: 1,9 kg  2.86 kg

Printkop: Standaard: 203 dpi Standaard: 203 dpi; optioneel: 300 dpi

Afdruksnelheid: 127 mm/s 127 mm/s

Print gebied (breedte x lengte): min. 19 x 6,3 mm, max. 108 x 254 mm min. 19 x 6,3 mm, max. 108 x 254 mm

Display: 1x LED 1x LED 

Geheugen: 8 MB DRAM, 2 MB ROM 8 MB DRAM, 2 MB ROM

Afdrukbare barcodes:  UPCA (+2/+5), UPCE (+2/+5), EAN 8 (+2/+5), EAN 13 (+2/+5), EAN 128, Code 39, Codabar (NW7),  

Code 128 UCC (A,B,C), Code 93, Code 16K, Code 11, MSI, PDF417, MicroPDF417, POSTNET,  

MaxiCode, Plessey, 2 of 5 (alleen 9416 XL TT) 

Standaard lettertypen: 5 alfanumeriek, outline font Internationale tekens, 5 alfanumerieke

 (contourlettertypen) lettertypen, laadbare lettertypen, TrueType®

  en bitmap-lettertypen

Interfaces: Seriële poort RS232-38.4K, parallelle poort Centronics, USB-poort V1.1

Bedrijfstemperatuur: 5 – 40 °C 5 – 40 °C 

Luchtvochtigheid: 5 – 90% niet condenserend 5 – 90% niet condenserend

Voeding: Externe lichtnetadapter Autoselect, 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Accessoires/opties: Intern Ethernet Snijmechanisme, toetsenbord 939i of KU - 008, externe voedingshouder
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Er is altijd een Avery Dennison 
vertegenwoordiging in uw buurt:

Top Label Printers BV, Nederland
Utrechthaven 9e 
3433 PN Nieuwegein
Tel.: (+31) 030 600 00 45
Fax: (+31) 030 600 00 40

www.toplabelprinters.nl
hardware@toplabelprinters.nl


