
Digitální barevná 
tiskárna ANYTRON
ANY002 & ANYREWINDER 
Aerodynamick˘ design & pokroãilé funkce
Nová ANY002 umoÏÀuje digitální tisk etiket v profesionální kvalitû
V kombinaci s nov˘m navíjeãem etiket ANYREWINDER umoÏÀuje funkce, jako je automatické podávání,
kontrola napûtí pfievíjení, fiezání za chodu, úsporu médií, duplexní tisk, poãítání atd.

Nové modely ANYTRON label press jsou v˘raznû vylep‰ené
po stránce pfiesnosti v˘stupu a jednoduchosti obsluhy.
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V˘hradní zastoupení pro âeskou republiku:
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Technická specifikace
ANY002

Uživatelsky jednoduché ovládání a funkční design
Tisk odolný proti poškrábání, vodě a UV záření
Max. rychlost 9m/min
Kapacita paměti RAM 256MB, HDD 160GB
Vysoce stabilní digitální LED modul
Maximální délka etikety 1,2m
Správa barev pomocí RIP software
Tisk variabilních dat (EAN, QR, BAR kódy a sériová čísla)
Windows driver pro softwarovou komunikaci
Sensor pro předtištěné a předsekané etikety
Interface: High-speed USB, TCP/IP
OS: Windows XP, Vista, 2003, 7, 8, 10
Tisk na různé podkladové materiály (Veškerý papír, bílý PET, čirý PET, certifikované PP/PVC)
Kotouč etiket o rozměrech 215mm x 500m
Možnost tisku na úzké materiály o šíři 4“ a 6“
Přesnost tisku � 0,2mm
Automatický nebo manuální režim odříznutí etiket
Podpora oboustranného soutisku pomocí back-side sensoru

ANYREWINDER

LED kontrolka zapnutí/vypnutí motoru navíječe 
Senzor black mark a počítací panel
2 různé režimy nastavení napětí (proporcionálně / zapnuto-vypnuto)
Reverzní režim převíjení pro oboustranný tisk
Postupné zrychlení po nastavení 
Automatické vypnutí po dokončení tisku
Použití různých šíří materiálu
Rozměry/ váha: 503(D) x 550(Š) x 495(V) mm / 25 kg
Pouze jeden kabel pro propojení s tiskárnou, pro napájení a přenos dat.

Přesnost tisku � 0,2 mm
Vkládání materiálu automatické
Stabilizace Po 20–30 cm
Kalibrace poloautomatická
Maximální průměr role 370 mm
Maximální délka návinu 500m
Podpora nekonečného materiálu role ANO
Podpora předsekaných etiket ANO
Počítadlo etiket ANO
INLINE navíječ ANO s ANYREWINDER
Automatické zavádění ANO
ENCODER Snímač rychlosti ANO
Senzor mezer ANO
Senzor fotoznačky na vstupu ANO
Senzor spodní fotoznačky ANO
Reverzní převíjení pro duplex ANO s ANYREWINDER
Interface kabel Skrytý
Nastavení sklonu tiskárny možné

Aerodynamick˘ design
Nové modely tiskáren ANYTRON jsou jedineãné sv˘m
unikátním designem.

Jednodu‰‰í neÏ kdy pfied tím
PouÏívání ANY002 nevyÏaduje Ïádné dlouhé ‰kolení,
poskytuje jednoduché intuitivní ovládání a rychlou 
pfiípravu. Bûhem tisku není zapotfiebí jakéhokoliv 
mûfiení nebo zásahu do tiskového procesu.

V‰e v jednom
ANY002 podporuje v‰echny druhy etiket (etikety s me-
zerou, pfiedti‰tûné ‰títky s fotoznaãkou a ãiré nebo du-
plexní ‰títky s fotoznaãkou).Automatické navádûní potis-
kovaného média je kontrolováno optick˘m senzorem
a snímaãem rychlosti.V kombinaci s nov˘m navíjeãem
ANYREWINDER umoÏÀuje ovládání napûtí a reverzní
reÏim s moÏností poãítání.

Navíjeã ANYREWINDER
Speciální navíjeã pro tiskárnu ANY002

● Nov˘ ANYREWINDER komunikuje 
s tiskárnou ANY002 on line a díky tomu 
pfiesnû ví, kdy má motor pfiestat pracovat. 


