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QUALITÄTSMANAGEMENT 

geprüft & zertifiziert

M A D E  I N  G E R M A N Y

Маркиращ принтер  
jetStamp 1025
Новият мащаб...

 jetStamp 1025
 По-добра мобилност. 
 По-висока производителност. 
 По-голямо разнообразие.

Новият мобилен inkjet принтер jetStamp 1025 е 
невероятно гъвкав. С него може чудесно и без усилие 
да маркирате всякакви продукти, опаковки или 
документи .

Независимо дали искате да печатате срокове на 
годност, дата, партиден номер, време, текстове, 
символи, лого или дори (1D & 2D-QR) баркодове – 
jetStamp 1025 ще маркира поръчката ви чисто  
и сигурно до височина на печат 25 мм (1 “) !

Новият мащаб е:

Удобен за потребителя.
Представянето на желания отпечатък на дисплея 
осигурява безпроблемна употреба.

Автономен.
Вградената батерия може да се зарежда лесно  
с кабела за зареждане.

Интелигентен.
MicroSD карта за съхраняване и пренасяне на 
безброй отпечатъци.

Многофункционален.
Подходящ за маркиране на хартия, картон, дърво, 
метал, пластмаса текстил и др.

Гъвкав.
Имате нужда от само едно устройство с различни 
мастила за маркиране на повърхности и опаковки 
от различни материали.

Бул. Симеоновско Шосе

№77 вх.В, ет.7 ап.28 1700,

София, България мобилен:

0897 933 123

089 6766115

valeri@etiketi.net

www.etiketi.net
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НОВ ПРОДУКТ!

НОВ ПРОДУКТ!



jetStamp 1025 
Страхотно Впечатление 
и има защо.
Мастилено-струйното маркиране с голям размер  
става по-лесно от всякога. Мобилният jetStamp 1025, 
позволява бърз и индивидуален печат на вашите 
продукти или документи с височина на печат до  
25 мм (1 “).

Създаден със специален фокус върху разширените 
възможности за печат. jetStamp 1025 може да запази 
безброй съобщения, на microSD карта в устройството.

Обобщение на предимствата:

• Височина на печат до 25 мм (1 “) със само една  
 касета в устройството
• Дисплей с удобно за потребителя меню
• Многоточково задействане на спусъка за печат,  
 ергономично управление
• Баркодове, EAN; UPC (Universal Product Code), 
 (1D & 2D-QR)
• 100 % мобилни, благодарение на интегрирания  
 предпазител на печатащата глава

Технически данни:

• Размери: 194 x 200 x 92 мм (Ш х В х Д)
• Тегло: прибл. 750 g
• Разделителна способност на печата: 300 dpi 
• Макс. скорост на печат: <0.9 s / печат
• Капацитет на батерията: до 1000 разпечатки
• Предаване на данни: USB, Bluetooth, microSD карта
• Графики: BMP, JPG, TIFF, GIF
• Технология за печат: Inkjet
• Памет за съхранение: Интегрирана microSD карта


