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Tiskárna Anser U2 je neporazitelná
Ultralehká tiskárna Anser U2 a její mobilní sestra, velmi kompaktní U2 MOBILE
otevírají nové možnosti pro značení zboží v retailu. Distribuci pro ČR a SR zajišťuje společnost ONDRÁŠEK INK- JET SYSTEM, která doposud na našem trhu
reprezentuje značku Markem-Imaje.

Obě dvě tiskárny poskytují vynikající tiskové
výstupy za velmi nízkou cenu.
Anser U2 má unikátní vlastnosti a řadu velmi užitečných funkcí. Začněme u její velikosti, jednoduše se
„vejde do dlaně“, a tak se stala světově nejmenší a nejdostupnější tiskárnou. Váží pouhých 0,48 kg. Unikátní
je i její sendvičová konstrukce, která nabízí 4 v 1.
Obrazovku, řídící jednotku, tiskovou hlavu a inkoustovou kazetu. Ke komfortnímu provozu přispívá kapesní
dálkově ovládání a velký 2,8 palce velký barevný LCD
displej s LED podsvícením.
Ti z Vás, co od své tiskárny vyžadují mobilitu, ocení vlastnosti
a výbavu tiskárny Anser U2 mobile. I ona patří k nejlehčím mobilním
tiskárnám na světě, váží pouhý 1 kg. U2 mobile obsahuje veškeré
příslušenství, které potřebujete k provozu: U2 mobil, dálkové ovládání, 2 nabíjecí baterie s vysokou kapacitou, nabíječku, SD kartu
a čtečku SD karet. Tiskárna je nejen přenosná, ale umí tisknout
kdekoliv a v jakémkoliv úhlu. A navíc, baterie ustojí 7 hodin nepřetržitého provozu s kapacitou tisku více než 200.000 znaků. Obě dvě
tiskárny jsou nárazuvzdorné – disponují unikátním ochranným systémem ANSER, který eliminuje nečekané poškození tiskové hlavy.

Jednoduše, Anser U2 i U2 mobile se prosadí vždy a všude.

Co ocení každý náročný uživatel?
• SLOT PRO SD KARTU
jednoduchá aktualizace softwaru a zálohování dat
• PLUG-N-PRINT
konstrukce inkoustové kazety nevyžaduje žádnou údržbu a odstraňuje náklady na prostoje
• 600 DPI
umožňuje tisk čárových kódů s vysokým rozlišením 600 dpi a nabízí nejvyšší míru čitelnosti
• VĚTŠÍ VÝBĚR INKOUSTŮ
nyní můžete tisknout na různé povrchy pomocí nové inkoustové řady ANSER Inkfinity
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