
GONGZHENG AW1800UV

Drukarki solwentowe, tekstylne i UV

DANE TECHNICZNE:
Głowice drukujące:
Sposób utrwalania atramentów:
Konfiguracja kolorystyczna:
Max. szerokość mediów:
Max. średnica rolki:
Max. waga rolki mediów: 
Oprogramowanie RIP:
Warunki pracy:

Napięcie zasilania:
Wymiary urządzenia:
Waga urządzenia:

EPSON I3200
światło UV LED
CMYK lub CMYK+W
180 cm
300 mm
50 kg
FlexiPRINT Mini UV
Temp. 23°C-29°C
Wilgotność 50%-80%
AC220 VAC +/-10%, 5A
3540x1249x1506 mm
670 kg

solidna i stabilna konstrukcja
nowoczesne głowice drukujące EPSON I3200
konfiguracja kolorystyczna CMYK lub CMYK+W
max. szerokość zadruku 180 cm
lampy UV LED chłodzone cieczą
stół roboczy chłodzony cieczą i z regulowanymi
strefami podsysu (8 stref regulacji) 
system antykolizyjnego zabezpieczenia głowic
light box do monitorowania efektów druku podświetleń
możliwość druku grafik typu day & night
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OPIS URZĄDZENIA:

Uniwersalna drukarka wielkoformatowa typu roll-to-roll wykorzystująca,
w procesie druku, atramenty utrwalane światłem UV pochodzącym z lamp LED.
Urządzenie drukuje na szerokiej gamie elastycznych podłoży przeznaczonych
do druku UV takich jak folia, materiały tekstylne do podświetleń, papier, tapety,
płótno canvas, materiały roll-up, itp.. Dzięki zastosowaniu stołu roboczego
chłodzonego cieczą możliwy jest  druk materiałów czułych na temperaturę.
W drukarce zastosowano nowoczesne głowice drukujące EPSON I3200,
charakteryzujące się precyzją wykonania i powtarzalnością uzyskiwanych prac. 
Dzięki zastosowaniu 4 głowic drukujących ułożonych w układzie kaskadowym, 
AW1800UV daje możliwość druku wielowarstwowych grafik typu day & night.



Idealny druk podświetleń
Druk CMYK i CMYK+W

Grafika 1

Warstwa biała 1

Warstwa biała 2

Warstwa czarna

Druk wielowarstwowy
Możliwość druku 3/4/5 warstwami

Ggrafika 2

GONGZHENG AW1800UV

NOWOŚĆ Głowica drukująca EPSON I3200

• Głowica drukująca PrecisionCore MicroTFP

• Ostry, wyraźny, wysokiej jakości druk

• Dostępne wielkość kropli 3.8pl / 6.4pl / 9.6pl

• 600 dysz na kolor (przy konfiguracji CMYK)

• Możliwość stosowania atramentów CMYK+W 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Tradycyjny druk UV na szerokiej gamie podłoży rolowych:
- folie, płotno canvas, baner, papier plakatory, roll-up, itp..

Druk UV na materiałach do podświetleń:
- druk uv na foliach oraz materiałach tekstylnych do podświetleń.

Druk UV z wykorzystaniem białego atramentu:
- druk folii i innych materiałów bezbarwnych.

Druk wielowarstwowy:
- możliwość druku 3/4/5 warstwami tworząc tzw. kanapkę lub druk
typu day & night.

Drukarki solwentowe, tekstylne i UV

ZALETY:

PRĘDKOŚĆ DRUKU:

System antykolizyjny Stół druku chłodzony cieczą Stół druku z regulowanymi
strefami podsysu

Light box do monitorowania efektów
druku podświetleń.

Tryb druku Rozdzielczość CMYK (3H) C+W+C C+W+K+W+C

Prędkości druku dla materiałów o szerokości 180 cm.
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