
A impressora de etiquetas digital any-002 oferece impressão 
de etiquetas sob demanda e impressão de embalagens 
�exíveis para proprietários de pequenas, médias ou 
até grandes  empresas. Você pode imprimir embal-
agens �exíveis em cores e imprimir e colocar 
uma etiqueta.

Impressora de etiquetas coloridas e impressora de 
embalagens �exíveis de grande durabilidade.

Impressora digital de etiquetas e embalagens

• Produz até 5.000 etiquetas coloridas em 2 horas

• Não há necessidade de técnicos pro�ssionais

• Impressão de etiquetas em ambientes pequenos

• Etiquetas na quantidade certa que você precisa.

• Totalmente Digital



Produção mais rápida, 
entrega mais rápida

Impressão de etiquetas em 
alta resolução

Processamento de dados 
rápido e conveniente

Interface e software

Trabalho de impressão 
e�caz e econômico

- Vários materiais podem ser 
suportados (papéis de arte, PP, PET, 
papel de transferência) e diversas 
espessuras.
- Capacidade do cartucho de toner: 
(5% de cobertura de papel taman-
ho A4) K-11.000 páginas / CMY 
-11.500 páginas
- Capacidade dos tambores de 
imagem: 28.000
- Capacidade da correia de trans-
ferência / unidade fusora: 60.000
    A mídia básica de 215 mm x 500 

Características gerais

ESPECIFICAÇÕES

- Interface: USB de alta velocidade, 
TCP / IP
- SO: Windows XP, Vista, Windows 
2003, Windows 7, Windows 10
- S / W: any-RIP S / W, driver do 
Windows

- Sistemas desbobinadores / 
sistemas Reminder (opção)
 - Corte automático ou manual 
após a impressão
 - Ambiente operacional: Tempera-
tura 10 ° ~ 32 °, Umidade 20 ~ 80%
-  Fonte de alimentação: 110AC, 50 
~ 60Hz
 - Consumo de energia: 600 W 
normal, máximo de 1.300 W

-  LED digital altamente estável
-  Resolução de 600 X 1200 dpi 
através da base de toner

- Velocidade média de impressão 
de 9 m por minuto (30 pés / 
minuto)
 - 256 MB de RAM de alta capaci-
dade e HDD de 160 GB para 
suportar arquivos grandes

- Impressão de etiquetas de no 
máximo 1,2 m de comprimento
- Impressão de etiquetas com cores 
preferidas pelo usuário com base 
no gerenciamento de cores do 
software RIP
- Produção conveniente de dados 
variáveis, como códigos de barras, 
códigos QR e números de série 
(opção)
- Mídia Homologada básica de 
215mm x 500m
- Aceita mídia de diversos materiais 
comerciais

(41) 3022-8800/98872-3372
www.gotadetinta.com.br

CONSUMÍVEIS
     Cartucho de toner: 5% de cobertura de papel tamanho A4 - CMY: 11.500 páginas / K: 11.000 páginas
     Tambor de imagem - CMYK: 28.000 páginas
     Correia de transferência - 60.000 páginas
     Unidade de fusão - 60.000 páginas

Impressão Digital
Rotulagem

Corte Digital
Suprimentos


