PRINTER CLEANING
KIT PRO
Wij als Optimum Group onderhouden
dagelijks printers bij onze klanten en
wellicht ook bij u. Om de kwaliteit te
waarborgen van ons onderhoud hebben
wij in de voorbijen jaren veel ervaring
opgedaan met reiniging producten die op
de markt beschikbaar zijn. Met deze
ervaring hebben wij deze box voor u
samen gesteld zodat u samen met ons uw
printer in top conditie kan behouden.
Cleanerkit PRO bevat:
Aandrukrol cleaner. (inhoud 1x AF Platenclene 100ml)
Platenclene is het juist product voor reiniging voor rubberen rollen in labelprinters. Door de reiniging wordt inkt, olie en vet van de rollen verwijderd zodat
de flexibiliteit en de grip van de rollen verbeterd wordt en papier/etiket
minder snel vastloopt. Advies: Maak uw aandrukrollen ook schoon bij
reiniging van uw printkop, periodiek is minimaal 1 keer per 2 weken.
Printkop cleaner. (inhoud 1x AF Isoclene 250ml)
Deze Isoclene spray is geschikt voor het schoonmaken van magnetische leesen schrijfkoppen. Speciaal geschikt voor uw printkop in de label printer. Het
middel bestaat uit 99,7% zuiver isopropanol. Advies: Maak uw printkop
wekelijk bij veel gebruik schoon met dit product, periodiek is minimaal 1 keer
per 2 weken.

Poetsdoek Critical Cleaning Plus wit (inhoud 50 stuks los)
Deze super sterke witte doek krast niet en is kleurecht. Absorbeert water, olie,
inkt en is ook nog eens pluisarm. Daarbij ook nog siliconenvrij en goed bestand
tegen hitte en oplosmiddelen. Advies: Gebruik alleen deze poetsdoeken bij
reiniging van uw printer om slijtage te voorkomen.

Labelcleaner spray. (inhoud 1x AF Labelclene 200ml)
Maakt het mogelijk om eenvoudig etiketten te verwijderen. Bijhorend deze
spray dient een borstel als ideale ondersteuning om de etiketten te verwijderen van de meeste materialen (voor gebruik op plastic eerst testen). De spray
dient u 4 á 5 minuten in te laten trekken op het etiket. Waarnaar u vervolgens
door middel van de borstel het etiket kunt verwijderen.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Optimum Group is leverancier van labelprinters en biedt moderne apparatuur die
garant staat voor jarenlange werking.
Printers en onderdelen zijn direct uit
voorraad leverbaar en onze technische
dienst biedt een breed pakket van servicediensten aan.
Optimum Group is premium dealer van
TOSHIBA printers. Met meer dan 20 jaar
ervaring staat TOSHIBA bekend als leverancier van betrouwbare en technisch
hoogstaande apparatuur. Het uitgebreide
assortiment printers voldoet aan de
hoogste eisen voor kwaliteit en duurzaamheid. TOSHIBA printers zijn de beste printers
voor uw standaard labels zoals barcodes,
verzendlabels, adreslabels, verpakkingslabels etc.

PRINTERSERVICE
Onze printerservice is te bereiken via:
T. +31 (0)85 273 97 10
E. info@optimumgroup.nl
W. www.optimumgroup.nl

Voor meer informatie over printer, linten
en toebehoren, kijk op:
optimumgroup.nl/printers-en-linten
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