Kerralla enemmän

DIGITAALINEN ”ETIKETTIPAINO”
KAIKKIIN YMPÄRISTÖIHIN
TULOSTUSNOPEUS JOPA 18 M MINUUTISSA
Kiitos huipputeknologian, voidaan
etikettejä tulostaa jopa 18 m:n
minuuttivauhdilla. Tällöin
tulostusresoluutio on 1600 x 800
dpi. Parhaalla , valokuvatason
laadulla (1600 x 1600 dpi) nopeus
on 9 m minuutissa.

ASTRO M1C värietikettikirjoitin

HUIPPULAADUKAS

- TEKNIIKKA

Huippulaatua nopeasti ja edullisesti
Kehittyneen mustesuihkutekniikan ansiosta värillisten,
huippulaadukkaiden etikettien tulostus tuotteisiin ja
pakkauksiin on nyt mahdollista tehdä itse. Tulosta sellaisia
etikettejä kun haluat , silloin kun haluat ja niin paljon kun
tarvitset. Astro M1-C tuo uudenlaista joustavuutta ja uusia
mahdollisuuksia toteuttaa etiketöintiä edullisesti alhaisilla
investointikustannuksilla. Astro mahdollistaa myös muuttuvan
tiedon tulostamisen etiketteihin, jolloin esim. päiväyksen,
eränumeron tai muun vastaavan tiedon tuottamiseen ei tarvita
erillistä kirjoitinta pakkauslinjalle.
Tärkeimmät ominaisuudet
• Huipputarkka ja -laadukas nelivärinen mustesuihkutulostus
• Nopea tulostus: tarrat jopa 18 m:n minuuttivauhdilla
• Viisi itsenäistä mustepatruunaa mahdollistavat musteen
tehokkaan käytön ja pienentävät tarrakohtaisia kustannuksia

70400 suutinta, 700 miljoonaa väripistettä sekunnissa! Ja
tämä tarramateriaalin koko leveydelle! Tulostusprosessi on
erittäin energiatehokas, mekaanisesti vakaa ja luotettava.
EWS TOOLBOX – KIRJOITTIMEN HELPPOON HALLINTAAN
Astro tarjoaa käyttäjälle helpon
hallinta-ja diagnosointivälineen
EWS Toolboxin. PC:n ruudulta on
helppo seurata esim. musteiden
määriä ym. kirjoittimen toimintoja.
TULOSTUS
Tulostaa voit käytännössä mistä
tahansa Windows – ohjelmistosta.
Kirjoittimen mukana tuleva ajuri on
erittäin monipuolinen ja tarjoaa
runsaasti säätömahdollisuuksia
tulostuksen suhteen. Kun halutaan tehdä etikettien luonti
itse on NiceLabel – ohjelmisto loistava valinta runsaiden ja
monipuolisten toimintojensa ansiosta.

• Tehokas ja kestävä sisäänrakennettu automaattileikkuri
• Tarrarullalle syöttö- ja vastaanottokelaajat vakiona
• Tulostusleveys jopa 216 mm

KELAAJAT JA LEIKKURI VAKIONA
Rullalta rullalle toiminnon mahdollistavat kelauslaitteet
ovat Astrossa vakiona. Leikkurilla voi leikata nauha jokaisen
etiketin, halutun määrän tai työn päättymisen jälkeen.
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ASTRO M1C
Perustarramateriaalit

Kirjoitin
Tulostustapa
Mustetyyppi
Tulostusresoluutio
Nopeus (max.)

Tulostusleveys
Tulostusmateriaali

Memjet - mustesuihkutekniikka
Vesipohjainen muste, viisi 250 ml säiliötä, CMYKK
1600 dpi x 800 dpi — Normaali tulostus
1600 dpi x 1600 dpi — Paras laatu - tulostus
1600 dpi x 800 dpi
18 m/min (30,8 cm/sek)
1600 dpi x 1600 dpi
9 m/min (15,2 cm/sek)
216 mm max.
Rullattu , stanssattu tai jatkuva nauha aluspaperilla;
matta, kiiltävä, tai satiini pinnoitettu paperi tai PP

Paperi

PP

White High Gloss
White Matt
White Kraft
Brown Kraft
Clear Gloss
White Matt
White High Gloss
White Satin

Materiaalin mitat
Leveys
Paksuus
Rullakoko

50,8–215,9mm
0.1–0.3 mm
Halkaisija 254 mm max.
Hylsykoko 76 mm
Materiaali tunnistus
Väli, tunnistusmerkki, lovi
Etikettiväli
Min. 3.0 mm
Tunnistusmerkin koko Min. 5.0 x 4.0mm (Lx K)

Yleistä
Liitännät
Käyttöjärjestelmä

Viivakoodit
Käyttölämpötila
Mitat
Hallintaohjelma
Paino
Jännite
Taajuus
Takuu

USB 2.0 High-speed, Ethernet 10/100 BASE-T
Microsoft® Windows® XP 32-bit (SP3)/64-bit (SP2),
Vista® 32-bit/64-bit (SP2), Windows 7 32-bit/64-bit
(SP1), Windows 8 32-bit/64-bit
Kaikki yleisimmät viivakoodit, 2D ja OR
10–35 C / 20–80% kosteus
53,3 cm x 53,3 cm x 27,9 cm (P x S x K) — Kirjoitin
43 cm x 22 cm x 27 cm (P x S x K) — Kelaajat
EWS Toolbox (vaatii PC:n)
31,8 kg — Kirjoitin (ilman musteita)
240 VAC
50–60 Hz
1 vuosi ( saatavissa myös 5 vuoden takuu)

Perustoimituksen sisältö
Astro M1C – kirjoitin
Kirjoitinpää
Uloskelaaja
Sisään kelaaja
Musteet 5 x 250 ml (syaani, punainen, keltainen ja 2 x musta)
CD jossa manuaalit ja Windows ajurit

Cortex Oy on pakkaamisen ja leipomoalan asiantuntija. Toimintamme keskiössä ovat aina olleet asiakas ja hyvä asiakaspalvelu.
Toimitusvarmuus, luotettavuus sekä toimialakohtaisten erityistarpeiden ymmärtäminen ovat pitkäaikaisen menestyksemme
kulmakiviä. Haluamme myös uudistua ja kehittää toimintaamme yhdessä asiakkaiden kanssa asiakkaiden tarpeita kuunnellen.

Yhteystiedot:
Cortex Oy Espoo: Myyntikonttori, hallinto ja varasto sekä huolto ja varaosat
Kutojantie 5, 02630 Espoo • Puh: 09-759 0770 • Fax: 09-7590 7799 • cortex@cortex.fi

www.cortex.fi

