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LED صفحه نمایش 5. 3  اینچى تمام رنگى با تکنولوژى ●

● کاربرى بسیار آسان براى اپراتور

● داراى کنترل و صفحه کلید مجزا براى اپراتور (قابلیت اعمال سطح دسترسى هاى مختلف براى کاهش خطاهاى اپراتورى)

600) را فراهم آورده است dpi) پشتیبانى از تکنولوژى چاپ حرارتى که چاپ با باالترین کیفیت ممکن ●

600) ودر نتیجه ایجاد بهترین بارکدها  با قابلیت خوانایى 99. 99درصد  dpi) کیفیت چاپ باال ●

(High Resolution) قابلیت چاپ باالترین سایز ممکن (تا 25 میلیمتر) در میان جت پرینترها با بهره گیرى از تکنولوژى کیفیت باال ●

QR-CODE قابلیت چاپ لوگو، بارکد، تاریخ اتوماتیک،  کد شیفت و ●

● بدون نیاز به هرگونه سرویس، نگهدارى و قطعات مصرفى

● قابلیت چاپ زبان هاى مختلف از جمله فارسى، التین، روسى، عربى و ... به طور هم زمان

● پشتیبانى از اکثر استاندارد هاى روز براى کد هاى دو و سه بعدى

مشخصات فنى

تنها جت پرینتر
با قابلیت چاپ یک اینچ

به صورت کامالً مستقل

اســتفاده از جدیدتریــن فنــاورى تلفیــق          
ــل  ــتقل، و ح ــد مس ــک ه ــج در ی دو کارتری
کــه          ســطوح  بیــن  ناهماهنگــی  مشــکل 
پرینترهــا  جــت  قدیمــی  هــاى  ســرى  در 

شاهد آن بوده ایم.

کــه  پرینتــرى  جــت  تنهــا 
داراى هــد یــک اینچــى بــوده  
و چــاپ تا عــرض 25 میلیمتر            
را بــراى تولیــد کننــده هــا 

فراهم آورده است.

قابلیت نصب
 آسان و سریع
بدون نیاز به تغییرات در خطوط تولید



THE ONE
& ONLY
THE WORLD’S FIRST ONE INCH TIJ PRINTER
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تهران ‑ خیابان مطهری
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w w w . a s i a n t a c . c o m i    وبسایت :   n f o @ a s i a n t a c . c o m پست الکترونیکی : 
شرکت آسیان تاک مهر

با مسئولیت محدود

Display 3.5” Color LCD with LED backlight
User-interface Simple and easy-to-use operating system

LED Indicators Alarm, Ink Low, Print, Run, Remote on/off

Input Device Pocket-sized IR remote keypad 
Available Languages English, Japanese, French, German, Spanish, Portuguese, Russian, Korean, Italian, Turkish

Hungarian, Slovak, Czech, Swedish, Romanian, Serbian, Bulgarian, Chinese
Polish, Fassi, Arabic

Print Resolution & Print Speed

Print Distance Max 6mm
Print Height Up to 25.4mm(1-inch). Selectable font size: 5.4mm, 7.2mm, 11mm, 16mm, 20mm, 25.4mm

Print Capability Alphanumeric, logos, date/time, shift code, counter, lot box code

Barcodes EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, TF14 (SCC-14)
NVE18 (SSCC-18), C25INTER, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE

Power Adapter Input AC 100V~240V, 50/60Hz | Output DC 12V/5A, 60W 

Weight 0.49kg (1.08 lb.) - excluding cartridge and bracket
Dimensions (L/W/H) 114x76x60 (mm)
Mounting Orientation Horizontal or downside
Message Storage Capacity Store up to 999 messages
Operating Temperature

Data Interface

5°C – 40°C (41°F – 104°F)

U2-SmartONE” Specifications:

300 dpi (60m/min) Print quality is resolution & speed dependent.

Print Engine Thermal Ink Jet Technology

RS485 & USB Host


