AS-970C
DRUKARKA - ADRESARKA
PEŁNIA BARW, NISKIE KOSZTY WYDRUKU

CENIMY TWOJĄ POCZTĘ

AS-970C

DOSKONAŁE i TANIE WYDRUKI
W REKLAMIE BEZPOŚREDNIEJ
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA MEMJET
Drukarka AS-970C firmy Neopost, to pierwsza na świecie drukarka wykorzystująca
opatentowaną technologię Memjet®, która znacząco poprawia jakość przekazu
reklamy bezpośredniej i transpromo – przy bardzo niskich całkowitych kosztach
utrzymania. Dzięki niej, centra wysyłkowe, drukarnie i agencje reklamowe mogą
korzystać łatwiej niż kiedykolwiek dotąd z wyjątkowej jakości i wydajności druku na
szerszym asortymencie nośników.
AS-970C nadaje się idealnie do drukowania na kopertach (adresowanie kopert,
nadruk elementów graficznych, kodów paskowych) oraz materiałach papierniczych
takich jak: kartki okolicznościowe, zaproszenia itp. Może również drukować
wysokiej jakości ulotki formatu A4 lub tworzyć inne nośniki reklamy na grubym
papierze (do 0,5 mm).
Istota nowej technologii kryje się w głowicy,
którą tworzy 222 milimetrowa listwa.
W przeciwieństwie do głowic konwencjonalnych
drukarek, które poruszają się do tyłu i do
przodu, system ten wyposażony jest w stałą
głowicę, która zadrukowuje przesuwający się
pod nią papier. Przy prędkości 15,2 mm na
sekundę i rozdzielczości 1600 x 1600 punktów
na cal (dpi), lub 30,4 mm na sekundę i rozdzielczości 1600 x 800 dpi,
drukarka jest w stanie zadrukować do 7500 kopert DL lub do 3600 arkuszy A4 na
godzinę. Dla porównania drukarki tonerowe (np. LED i laserowe), mogą zadrukować
do 3000 przesyłek na godzinę przy rozdzielczości 1200 dpi.

AS-970C wraz z opcjonalnym taśmociągiem (CS870)

Specyfikacja
DRUKARKA

Długość x Szer. x Wys
Waga

609 x 508 x 457 mm
34 kg

JAKOŚĆ DRUKU I PARAMETRY PAPIERU
Rozdzielczość druku
Szybkość druku

do 1600 x 1600 dpi
do 3 600 stron A4/godz.
do 7 500 kopert DL /godz.
Obszar drukowania
do 215 x 431 druku bez marginesu
Min. Rozmiar materiału (Dł.xSzer.) 107 x 76 mm
Maks. Rozmiar materiału (Dł.xSzer) 431 x 241 mm
Grubość materiału
do 0,5 mm
Pojemność tuszu
250 ml – Cyjan, Żółty, Magenta;
500 ml – Czarny
Matryca kolorów
do 16,8 miliona kolorów

EFEKTYWNOŚĆ
•
•
•
•
•
•
•

Technologia Memjet®
Kartridże z tuszem o dużej pojemności
Stała głowica
Automatyczne czyszczenie głowicy i układ zabezpieczający głowicę
Wbudowany podajnik - możliwość dokładania materiału w czasie pracy
System transportowy z rolkami dociskowymi
Czcionka systemowa typu TruType lub Postscript

Kilka faktów

INTERFEJS PC I WYMAGANIA

•
•
•

•
•

•

Druk w doskonałych kolorach przy rozdzielczości 1600 x 1600 dpi
Prędkość do 7500 kopert DL na godzinę z niezrównaną jakością
Automatyczny system zarządzania głowicą gwarantujący
perfekcyjną jakość i powtarzalność druku
Rewolucyjna technologia – obniżenie kosztu druku

Aktualizacja firmware za pomocą złącza PC
Interfejs USB 2.0 i Ethernet

OPCJE
•
•

Taśmociąg odbiorczy (CS870)
Oprogramowanie do zarządzania pocztą

Dlaczego warto wybrać NEOPOST i DOCUFIELD?
Neopost to największy w Europie producent rozwiązań pocztowych i logistycznych, obecny w ponad 90 krajach na świecie. Dział badań i rozwoju Neopost
z zespołem 300 inżynierów tworzy innowacyjne rozwiązania, które upraszczają obsługę poczty, poprawiając funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji.
Wyłącznym partnerem koncernu Neopost w Polsce jest firma Docufield wyspecjalizowana w technologiach zarządzania korespondencją masową,
dokumentem drukowanym oraz automatyką pocztową. Misją firmy jest usprawnianie procesów tworzenia i obiegu dokumentów oraz korespondencji
biznesowej. Oferowane przez Docufield wysokiej jakości urządzenia, wsparcie oraz serwis obniżają koszty obsługi korespondencji i podnoszą jej
bezpieczeństwo.

