Dane aktualne na dzień: 30-09-2022 05:40

Link do produktu: https://agapo.pl/stromax-f300-p-45704.html

Automatyczna adresarka Stromax
F300
Cena brutto

6 642,00 zł

Cena netto

5 400,00 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

F300

Producent

stromax

Opis produktu

Profesjonalna automatyczna adresarka F300

Zakończona produkcja. Następca - Stromax Z5
taka sama specyfikacja techniczna inny design.
Wkrótce więcej info!!
Masz pytania?
zadzwoń
handlowiec@pc-net.pl

tel. 794 900 078

agnieszka@pc-net.pl

tel. 660 486 906

biuro@pc-net.pl

tel. 793 900 878

Główne cechy:

Wszechstronna – drukuje na wszystkich kopertach (C6, C5, C6/5, DL, etc.) i zwrotkach (sztywne, wiotkie, białe, z klejem lub bez, żółte,
etc.)
Szybka – prędkość druku do 50 sztuk kopert/zwrotek na minutę
Kolorowa – możliwość druku zarówno w czerni jak i kolorze
Solidna i żywotna - druk na kopertach i zwrotkach nie powoduje uszkodzeń

Opis produktu:
Stromax F300 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, zwrotki, pocztówki, foldery, ulotki).
Masowe adresowanie kopert i zwrotek wymaga stosowania solidnego i szybkiego sprzętu drukującego. Tradycyjne drukarki laserowe lub
atramentowe nie spełniają wymagań klientów, gdyż albo mają problemy z drukowaniem albo szybko niszczą się podczas np. adresowania
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kopert. Szczególnemu zużyciu ulega głowica, developer i bęben.
Stromax F300 powstała na bazie znanej drukarki atramentowej, która została specjalnie zmodyfikowana i przygotowana do druku na
kopertach i zwrotkach – została m.in. wzmocniona i dodatkowo zabezpieczona głowica tak aby nie zatykały się dysze od kleju na kopertach lub
zwrotkach, rolki poboru dostosowane zostały do sztywnych zwrotek i kopert z samoklejeniem.
Opcjonalnie: Adresat 4.0 to specjalny program dedykowany do współpracy adresarkami. Najważniejsze funkcje programu to:
☑ Tworzenie (lub import) bazy adresów co daje możliwość ponownego wydruku
☑ Druk na kopertach, zwrotkach, listach przewozowych, innych gotowych drukach
☑ Tworzenie bazy wysyłek oraz Pocztowej Książki Nadawczej
☑ Tworzenie raportów

Koszty eksploatacji:
Koszt wydruku: około 7 groszy mono; około 20 groszy kolor
Zestaw zawiera:
Stromax F300 + sieć

Dane techniczne
Dane techniczne
Wymiary materiału (szer x
wysokość)

Min. 140 mm x 100 mm / Max. 210 mm x 298 mm; Koperty C4 z górnego
podajnika

Gramatura materiału

70 – 300 g/m2

Szybkość druku koperty C6 /
zwrotki

Max. 50 na minutę

Sugerowana obciążalność

Max. 15 000 wydruków na miesiąc

Technologia druku

Atramentowa, kolorowa

Głowica

Master, wzmacniana żywiczną powłoką

Ilość podajników

2 podajniki

Pojemność podajnika głównego

Max. 80 sztuk zwrotek, Max. 60 sztuk kopert C6

Pojemność odbiornika

Max. 60 sztuk kopert/zwrotek

Porty

USB

Sieć

TAK

Sterownik

2000/XP/VISTA/7/8/10

Gwarancja
Gwarancja
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