SPECJALISTYCZNA ADRESARKA

ASTROJET 300
ASTROJET 300 to profesjonalna adresarka
(specjalistyczna drukarka adresuj¹ca) u¿ywana do
nadruku adresów, grafiki, kodów kreskowych lub innych
informacji na nietypowych dokumentach pod wzglêdem
formatu i gruboœci ( koperty, pocztówki, foldery, ulotki,
zwrotki)
Masowe adresowanie dokumentów wymaga
stosowania solidnego i szybkiego sprzêtu drukuj¹cego.
Tradycyjne drukarki laserowe lub atramentowe nie
spe³niaj¹ wymagañ klientów, gdy¿ nie drukuj¹ na
nietypowych formatach, s¹ wolniejsze oraz szybko
niszcz¹ siê podczas
np. adresowania kopert.
Szczególnemu zu¿yciu w tradycyjnych drukarkach
ulega g³owica drukuj¹ca, developer i bêben.

G³ówne zalety adresarki ASTROJET300

Wydruk na nietypowych dokumentach
Rêczne wypisywanie lub nalepianie adresów na kopertach,
pocztówkach i innych dokumentach zostaje zast¹pione szybkim
wydrukiem. Adresarka potrafi drukowaæ na dokumentach o
gruboœci do 1,6 mm oraz do formatu 355 x 355 mm.

Szybkoœæ i precyzja druku
Adresarka drukuje w trybie czarnym z prêdkoœci¹ do 7.200 adresów na
godzinê. Pomimo ro¿nej gruboœci dokumentów, adres
nadrukowywanych jest z wysok¹ dok³adnoœci¹ i jakoœci¹ (600 x 600 dpi
w trybie HQ). Sugerowana obci¹¿alnoœæ miesiêczna adresarki wynosi
300.000 wydruków

Wysoka solidnoœæ i niska awaryjnoœæ
Adresarki ASTROJET charakteryzuj¹ siê wysoka solidnoœci¹
wykonania, co przek³ada siê na bardzo niski poziom awaryjnoœci.
Zarówno mechanizm transportu dokumentu, jak i g³owica drukuj¹ca s¹
du¿o bardziej odporne na eksploatacjê, ani¿eli mechanizmy w
tradycyjnych drukarkach. Ca³a konstrukcja jest metalowa co
sprawia, i¿ maszyny ASTROJET uchodz¹ za najsolidniejsze na
rynku.

Ju¿ nie musisz rêcznie naklejaæ adresów!

Dane techniczne

ASTROJET 300

ASTROJET 500
Atramentowa

Atramentowa

Technologia druku
Kolor druku

Czarny

Atramentowa

S - Czarny / F - kolor

S - Czarny / F - kolor

600 x 600
600 x 200
600 x 150

600 x 600
600 x 200
600 x 150

High quality 600 x 600dpi
Letter:
600 x 200 dpi
Draft:
600 x 150 dpi

Jakoœæ druku

ASTROJET 1000

Sugerowana obci¹¿alnoœæ miesiêczna

300.000

750.000

850.000

Maksymalna gruboœæ materia³u

1,6 mm

3,2 mm

6,5 mm

Wymiary dokumentu (sze/ /d³u/mm)

76,2 x 355,6 / 127 x 355,6 76,2 x 355,6 / 127 x 355,6
7.200 adresów / godz.

Prêdkoœæ

30.000 adresów / godz.

30.000 adresów / godz.

Metalowa

Metalowa

300

300

Oko³o 300

Oko³o 300

Oko³o 300

USB. Parallel

USB. Parallel

Metalowa

Budowa

300

Pojemnoœæ podajnika
Pojemnoœæ odbiornika (opcja)
Porty

76,2 x 342,9 / 127 x 431,8

12 MB

12 MB

Pamiêæ

USB. Parallel
64 MB

Poznaj œwiat korespondencji:

Kopertownice

Sk³adarki dokumentów

Printcom Sp. z o.o.
ul. Wroniecka 17
61-763 Poznañ

Pt@printcom-polska.pl
www.printcom-polska.pl

tel. (+48 61) 852 40 04
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