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Een compacte, draagbare én betrouwbare inkjetprinter, dat is de Anser U2 Mobile. 
Met deze handheld printer codeert u de meest uiteenlopende voorwerpen, waar u maar bent.
 
De printer is verkrijgbaar in 2 typen, 
de U2 MobileS en de U2 MobileOne. 

Onder andere de hoogte van de gewenste 
print bepaalt welk model geschikt is.

• gebruiksvriendelijke user interface;
• 3,5” kleuren LCD-scherm met ledlicht;
• beschikbare talen: Engels, Frans, Duits en  

Spaans; 
• thermal inkjet technologie;

• gebruiksvriendelijke, compacte afstands-  
bediening; 

• led-indicatoren: alarm, inktniveau laag, print, 
run en remote.

Kenmerken

Printmogelijkheden

Anser U2 MobileS Anser U2 MobileOne

Geschikt voor printen op poreuze materialen ✓ ✓

Geschikt voor printen op semi-poreuze materialen ✓ ✓

Geschikt voor printen op niet-poreuze materialen ✓ ✓

Maximale printhoogte 12,7 mm (1/2 inch) 25,4 mm (1 inch)

Maximale printresolutie 
De afdrukkwaliteit is afhankelijk van de resolutie en snelheid. 400 x 600 dpi 400 x 300 dpi

Print alphanumeriek, logo’s, datum/tijd, houdbaar-
heidsdatum, shift codes, tellers, lotcodes en alle 
gangbare barcodes en 2D-codes

✓ ✓

Print zowel horizontaal als verticaal ✓ ✓

Anser U2 Mobile
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Specificaties batterij

MobileS

Inkten

Anser U2 MobileS en MobileOne

Afmetingen (lxbxh) 100,3 x 56,3 x 21

Gewicht 150 g

Capaciteit 1840 mAh

Standaard spanning 11,1 V

Laadspanning 12,6 V

Laadtijd 2 uur

Printuren 4 uur

Standby tijd MobileS  4,5 uur
MobileOne  6    uur

Autonomie > 300 cycli

Specificaties printer

Anser U2 MobileS en MobileOne

Afmetingen (lxbxh) 219 x 136,9 x 143,5 mm

Gewicht 1,13 kg  
Cartridge en batterij niet inbegrepen

Omgevingstemperatuur 5°C - 40°C

Input/Output RS-485, RS-232, USB, Wi-Fi

Artikelnummer
SP4 - cartridge zwart1            H6560008
Geschikt voor printen op poreus en semi-poreus materiaal
  
S2 - cartridge zwart1           H6560007
Geschikt voor printen op poreus en niet-poreus materiaal (solvent) 
    
S1 - cartridge geel1                    H6560006
Geschikt voor printen op poreus en niet-poreus materiaal (solvent)

Inkt cartridge reserveclip           H6560022
Voorkomt uitdroging van de cartridge

Reinigingsdoekjes (100 stuks)               H6560010

Bij aankoop van > 6 cartridges 5% korting 

1 Eén cartridge bevat 42 ml.
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All-in-one kit 

De U2 Mobile wordt geleverd in een handige all-in-one kit. Een koffer met daarin uw U2 Mobile 
printer, bijbehorende afstandsbediening, 2 oplaadbare batterijen met hoge capaciteit, een 
batterijlader, SD-kaart en SD-kaartlezer.

Anser U2 MobileS       Artikelnummer   H6560005
Anser U2 MobileOne     Artikelnummer   H6560013

Optioneel
Levering en opleiding (max. 2 uur)        

MobileOne

Inkten

Artikelnummer
SP4 One - cartridge zwart1                              H6560016
Geschikt voor printen op poreus en semi-poreus materiaal

I-SO1-1 - cartridge zwart2                    H6560026
Geschikt voor printen op poreus en niet-poreus materiaal (solvent)

Inkt cartridge reserveclip                   H6560022
Voorkomt uitdroging van de cartridge      

Reinigingsdoekjes (100 stuks)                     H6560010

Bij aankoop van > 6 cartridges 5% korting 

1 Eén cartridge bevat 42 ml.
2 Eén cartridge bevat 36 ml.


