
De Astrojet S1 is de meest veelzijdige printer met 
‘Memjet waterfall’ technologie. Dankzij de in 
hoogte verstelbare printkop zijn de toepassingen 
en mogelijkheden eindeloos. De printer bouwt 
voort op de ontwikkelingen van het succesvolle 
M1model waarvan reeds duizenden toestellen de 
dag van vandaag in productie staan. 

Toepassingsmogelijkheden van de S1:

• Doorschrijfpapier van 50g/m²
• Brief- en facturatiepapier
• Mailings
• (gevulde) Omslagen
• Zakomslagen
• Balgomslagen en veiligheidsomslagen met bubbelfolie
• Personalisatie van brochures en magazines (tot 1cm dik)
• Bierkaartjes
• Karton en doosjes

 

Belangrijkste kenmerken:

• Fotokwaliteit met een echte resolutie tot 1600x1600dpi
• Snelheid tot 18m/min (3600 A4 of 7500DL omslagen per uur)
• Ongekend lage printkosten. (€4/1000 stuks voor een typische omslag met logo en adres)
• Variabele printhoogte van 0.01mm tot 10mm
• Opslaan en herprinten van jobs op het toestel
• Handig 7” touchscreen
• Overzicht van de afdrukkosten van geprinte jobs
• Netwerkprinter rechtstreeks aan te sturen vanop Windows

Astrojet S1 inkjet kleurenprinter
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Ga naar www.tasco.be voor het 
filmpje of scan de QR-code in.



Opties en software

transportband

Drop-tray

Uitvoer en opvang
Door de grote snelheid waarmee de prints de machine verlaten, is 
het aangeraden om een transportband en/of droptray achter de 
machine te plaatsen. De astro CD-700 heeft een lengte van 87,6 cm 
en een breedte van 38,1cm en zal voor een mooi geschikte opvang 
zorgen. De snelheid is traploos aanpasbaar van 0 tot 75 meter per 
minuut. Voor extra grote opvang kan je best de droptray gebruiken 
achter de transportband. In plaats van op de transportband te blijven, 
zullen de enveloppen netjes in deze opvangbak vallen. 

Software 
De printer kan moeiteloos via USB of netwerk aangesloten worden 
op elke windows pc of laptop. Daarmee kan je van eender welk 
programma werken om uw printopdrachten door te sturen. 
Voor personalisatie stellen we echter FlexMail voor. FlexMail is als 
bedrijf reeds jaren actief in software voor de mailing en adresseer 
industrie. De laatste versie van dit pakket laat toe, naast variabele 
tekst ook te werken met variabele afbeeldingen (afh. van het type 
licentie). Het pakket bevat 2 overzichtelijke tabbladen. De eerste om 
alles wat met het koppelen van de data te maken heeft (txt/csv/
excel/db/odbc/…) Het tweede tabblad geeft je de mogelijkheid 
om uw layout te maken. Voor meer informatie verwijzen we graag 
naar onze overzichtsfolder van FlexMail.
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AS1NL01 - Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Print Methode Memjet Inkjet Technology: Drop on Demand Thermal Inkjet printing
Resolutie 1600 x 1600dpi (beste kwaliteit) 

1600 x 800dpi (normale kwaliteit)
Theoretische snelheid 9m/minuut (beste kwaliteit) / 18m/minuut (normale kwaliteit)
Snelheid in de praktijk Tot 7500/uur enveloppen US formaat (229x114mm)

Tot 3600 A4/uur
Papierformaat min. 76 x 107mm - max 267 x 362mm*

(*) Extended Media Support beschikbaar voor formaat langer dan 
267mm en small media kit voor kleinere formaten

Max. printoppervlakte 222,8 x 1016mm
Papierdikte Minimaal 0,1mm en maximaal 1cm
Prints Kleur en zwart/wit, afbeeldingen, logo’s, tekst, barcodes, …
Processor 32bit RISC Controller
Capaciteit invoer Tot 750 DL omslagen (continu bijladen mogelijk) en 500 vel
Inkt 5 individuele cassettes van 250ml (CMYKK)
Levensduur 350.000 afdrukken per maand gedurende 60 maanden
Software Windows Printer drivers voor Windows , 8, 8.1, 10. RIP beschikbaar.
Aansluiting USB en netwerk aansluiting
Afmetingen 50 x 61 x 44cm (BxLxH)
Gewicht 43.9kg
Opties Transportband - Drop tray 

Ondersteuning voor langer papier (van meer dan 362mm lang)
Small media kit (voor media tot 50,8mm breed en 88,9mm lang)
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