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Zoekt u een compacte, onderhoudsarme en betrouwbare inkjetprinter met bijzonder veel mogelijk-
heden én een verrassend lage prijs? 
Dan is de Anser U2 Smart echt wat voor u!

De Anser U2 Smart kan gebruikt worden voor de bedrukking van 
poreuze en semi-poreuze materialen. De printer plaatst alle typen 
barcodes en 2D-codes.

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

Spaans;
• gebruiksvriendelijke, compacte afstands-  

bediening;
• led-indicatoren: alarm, inktniveau laag, print, 

run en remote;
• 4-in-1 uitvoering; scherm, controller, soft-

ware en cartridge (42 ml) is één compact 
geheel;

• connectoren voor encoder, fotocel en alarm-
kit;

• antischokmechanisme ter bescherming van 
de printkop;

• geïntegreerde fotocel;
• wachtwoordbeveiliging op verschillende 

niveaus;
• systeem back-up en restore voor optimale 

beveiliging;
• Hewlett Packard thermal inkjet technologie.

Kenmerken

• hoogte tekstlijn 2,7 - 3,6 - 5,5 - 8 - 10 - 12,7 
mm; 

• max. printhoogte 12,7 mm;
• resolutie 600 x 300 dpi (76,2 m/min), print- 

kwaliteit is resolutie- en snelheidsafhankelijk;
• 1, 2, 3 of 4 tekstlijnen;  

• print onder andere: alphanumeriek, logo’s, 
datum/tijd, houdbaarheidsdatum, shift code, 
tellers, lotcode en alle gangbare barcodes 
en 2D-codes;

• afstand printkop-substraat max. 6 mm;
• print zowel horizontaal als verticaal.

Printmogelijkheden

Anser U2 Smart
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Technische specificaties

Kiest u voor de Anser U2 Smart, artikelnummer H6560001, dan ontvangt u een handige all-in-one 
kit met daarin het volgende: 

✓  printkop 
✓  3,5” kleurenscherm
✓  controller + software
✓  afstandsbediening
✓  fotocel 
✓  bevestigingsmaterialen
✓  12 maanden garantie op onderdelen

Meer informatie over inkten en opties vindt u op de volgende pagina.

All-in-one kit 

Anser U2 Smart

Elektriciteit 230 V, 50 Hz, 1,6 A

Afmetingen (lxbxh) 114 x 76 x 60 mm

Gewicht 0,490 kg

Omgevingstemperatuur 5°C - 40°C

Geheugencapaciteit tot 999 berichten op SD-kaart

Stand alone, geen PC nodig
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Inkten

Artikelnummer
SP4 cartridge zwart1                     H6560008       
Geschikt voor printen op poreus en semi-poreus materiaal

42 ml 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.

U kunt de Anser U2 Smart all-in-one kit aanvullen met de volgende opties:
 

 Artikelnummer
• alarmkit                    H6560017
• encoderkit (exclusief installatie)                H6560014
• externe fotocelkit                          H6560015
• installatie en opleiding (max. 2 uur)   

Opties


