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Link do produktu: https://agapo.pl/adresarka-astrojet-500-p-44036.html

Profesjonalna automatyczna
adresarka ASTROjet 500
Cena brutto

48 216,00 zł

Cena netto

39 200,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

HEFTER

Opis produktu
Profesjonalna automatyczna adresarka ASTROjet 500

ASTROJET 500 to profesjonalna adresarka (specjalistyczna drukarka adresująca) używana do nadruku adresów, grafiki,
kodów kreskowych lub innych informacji na nietypowych dokumentach pod względem formatu i grubości (koperty, pocztówki,
foldery, ulotki, zwrotki)
Masowe adresowanie dokumentów wymaga stosowania solidnego i szybkiego sprzętu drukującego.

Tradycyjne drukarki laserowe lub atramentowe nie spełniają wymagań klientów, gdyż nie drukują na nietypowych formatach,
są wolniejsze oraz szybko niszą się podczas np. adresowania kopert.

Szczególnemu zużyciu w tradycyjnych drukarkach ulega głowica, developer i bęben.
Główne zalety adresarki ASTROJET 500
WYDRUK NA NIETYPOWYCH DOKUMENTACH
Ręczne wypisywanie lub nalepianie adresów na kopertach, pocztówkach i innych dokumentach zostaje zastąpione szybkim
wydrukiem. Adresarka potrafi drukować na dokumentach o grubości do 3,2 mm oraz formatu 355 x 355 mm.
SZYBKOŚĆ I PRECYZJA DRUKU
Adresarka drukuje w trybie czarnym z prędkością do 30 000 adresów na godzinę. Pomimo różnej grubości dokumentów, adres
nadrukowywany jest z wysoką dokładnością i jakością (600 x 600 dpi w trybie HQ). Sugerowana obciążalność miesięczna
adresarki wynosi 750 000 wydruków.
WYSOKO SOLIDNOŚĆ I NISKA AWARYJNOŚĆ
Adresarki ASTROJET charakteryzują się wysoką solidnością wykonania, co przekłada się na bardzo niski poziom awaryjności.
Zarówno mechanizm transportu dokumentu, jak i głowica drukująca są bardziej odporne na eksploatację, aniżeli mechanizmy
w tradycyjnych drukarkach. Cała konstrukcja jest metalowa, co sprawia, iż maszyny ASTROJET uchodzą za najsolidniejsze na
rynku.
DANE TECHNICZNE
Technologia druku: atramentowa
Kolor druku: S - czarny / F - kolor
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Jakość druku:
- HQ; 600 x 600 dpi
- Letter: 600 x 200 dpi
- Draft: 600 x 150 dpi
Sugerowana obciążalność miesięczna: 750 000
Maksymalna grubość materiału: 3,2 mm
Wymiary dokumentu (szer/dł [mm]): 76,2 x 355,6 / 127 x 355,6
Prędkość: 30 000 adresów/godz
Budowa: metalowa
Pojemność podajnika: 300
Pojemność odbiornika (opcja): 300
Porty: USB.Parallel
Pamięć: 12 MB
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