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ZESTAWY DO SEPARACJI



to doskonałe urządzenie do druku separacji dla sitodruku, dzięki rewolucyjnej głowicy Micro Piezo TFP 
pozwala uzyskać nawet najcieńsze linie i najbardziej wymagające rastry. Jednocześnie jest urządzeniem 
ekologicznym — stosowany w niej atrament jest produkowany na bazie wody, a doskonałą wydajność 
energetyczną potwierdza certyfikat ENERGY STAR. 

Główne korzyści:
• trwała piezoelektryczna głowica EPSON Micro Piezo™,
• 3 modele drukarek marki EPSON:
 • EPSON SureColor SC-T7200 (szer. 44 cale), 
 • EPSON SureColor SC-T5200 (szer. 36 cale), 
 • EPSON SureColor SC-T3200 (szer. 24 cale)
• rozdzielczość maksymalna 2880 x 1440 dpi,
• minimalna szerokość linii 0,02 mm,
• pasowanie linii +/-0,1%.

Głowica
Głowice piezoelektryczne Epson to najbardziej zaawansowane i niezawodne urządzenia odpowiadające 
za precyzyjne nakładanie atramentu. Maszyna wyposażona jest w 10-kanałową głowicę drukującą 
Micro Piezo™ (Thin Film Piezo), o pokryciu teflonowym. Jest ona najbardziej zaawansowanym  
i niezawodnym urządzeniem odpowiadającym za precyzyjne nakładanie atramentu. Została dostosowana 
do współpracy z atramentami Epson UltraChrome XD, dzięki czemu zapewnia wręcz idealną pracę przez 
cały okres „życia” maszyny. Uzyskiwana rozdzielczość 2880 x 1440 dpi, minimalna grubość linii 0,02 
mm oraz pasowanie 0,1% są nieosiągalne dla innych producentów. Na każdy z kolorów przypada 720 
dysz, które generują idealnie okrągłe krople atramentu. 

UltraChrome XD zapewnia wręcz idealną pracę przez cały okres „życia” maszyny.  Atrament ten 
gwarantuje trwałe wydruki o wysokiej jakości, głębokiej czerni i szerokiej przestrzeni kolorów, z wyraźnymi 
liniami o minimalnej szerokości 0,02 mm. Technologia zmiennej wielkości kropli opracowana przez firmę 
Epson sprawia, że detale drukowane są bardzo precyzyjnie, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej 
wydajności w przypadku dużych kolorowych obszarów.

FilmMaker to najnowsze rozwiązanie na rynku w zakresie tworzenia klisz sitodrukowych. Najnowsza 
wersja pozwala drukować bezpośrednio z programów graficznych, bez konieczności manualnego 
separowania kolorów.

Wychodząc naprzeciw problemom, na jakie napotykają nasi Klienci w procesie druku sitodrukowego ze 
zlecaną na zewnątrz usługą naświetlania diapozytywów do produkcji matryc sitodrukowych API.PL pro-
ponuje alternatywę w postaci zestawu do druku separacji.
Podstawą takich zestawów jest drukarka EPSON (w różnych wielkościach) uzupełniona oprogramowa-
niem RiP (obowiązkowo w większych modelach i alternatywnie w drukarkach małego formatu) oraz bez-
barwną przezroczystą folią i atramentem.
Lata doświadczeń pozwoliły nam tak dobrać poszczególne elementy tego zestawu (niezawodne drukarki 
światowego lidera, łatwe w obsłudze wielofunkcyjne oprogramowanie, świetnej jakości folie i atrament), 
by efekt końcowy zawsze spełniał oczekiwania naszych Klientów.
Efekt końcowy wykorzystania ZESTAWU DO SEPARACJI to wynik połączenia wiedzy i doświadczenia 
konsultantów API.PL, naszej świadomości potrzeb branży sitodrukowej, a także potencjału technicznego  
i możliwości druku atramentowego.

Oferujemy kompletne zestawy do samodzielnego wykonywania klisz sitodrukowych:
• ploter Epson SureColor SC-T
• oprogramowanie FilmMaker 
• folia do diapozytywów

• zwiększenie zysków przedsiębiorstwa,
• skrócenie czasu realizacji zleceń dla Twoich klientów,
• uzyskanie większej ciągłości procesu produkcyjnego (minimalizacja przestojów, większa wydajność),
• możliwość dokonywania szybkich zmian we wzorze „w biegu”,
• krótki okres zwrotu z inwestycji (do 12 miesięcy),
• oszczędność czasu i pieniędzy pochłanianych przez dojazdy do naświetlarni, 
• wyższy komfort pracy operatorów linii produkcyjnych.

CZEGO MOŻESZ OD NAS OCZEKIWAĆ:

• skutecznego doradztwa, jak efektywnie i wydajnie realizować proces produkcyjny,
• naszej koncentracji, byś osiągnął możliwie najlepszy efekt finansowy,
• kompleksowej porady, jak bezbłędnie uruchomić produkcję opartą o technologię sitodrukową,
• cennego doświadczenia i praktyki naszych konsultantów,
• dbałości o czystość środowiska i bezpieczeństwo.

KORZYŚCI

EPSON SureColor SC-T

Od dziś możesz być niezależny od naświetlania, jednocześnie oszczędzając 
czas i pieniądze
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