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solidna i stabilna konstrukcja
nowoczesne głowice drukujące EPSON I3200
konﬁguracja kolorystyczna CMYK+W+V
pole zadruku 90x60 cm, media o wysokości do 15 cm
automatyczny pomiar wysokości drukowanych mediów
przystawka do druku przedmiotach cylindrycznych
system antykolizyjnego zabezpieczenia głowic
stół roboczy z podsysem
4 lampy UV LED chłodzone cieczą

DANE TECHNICZNE:
OPIS URZĄDZENIA:
Uniwersalna i wydajna drukarka przeznaczona do druku na wielu, różnego
typu, podłożach płaskich oraz cylindrycznych.
W drukarce zastosowano stół roboczy z podsysem o polu zadruku 90 x 60 cm
i funkcją regulacji płaszczyzny (12 punktów regulacji). Standardowo urządzenie
wyposażone została w układ umożliwiający druk na podłożach cylindrycznych.
Drukarka wykorzystuje do druku nowoczesne i wydajne głowice drukujące
EPSON I3200, których cechami charakterystycznymi są precyzja druku oraz
wysoka jakość uzyskiwanych wydruków.
Urządzenie drukuje atramentami utrwalanymi światłem UV. Zainstalowano
w nim 4, chłodzone cieczą, układu LED, co daje pewność prawidłowego
utrwalenia atramentów na podłożu przeznaczonym do druku.

Pole robocze:
Głowice drukujące:
Rozdzielczość druku:
Sposób utrwalania atramentów:
Konﬁguracja kolorystyczna:
Oprogramowanie RIP:
Warunki pracy:
Napięcie zasilania:
Wymiary urządzenia:

90x60 cm
EPSON I3200
720x1200 dpi
1200x1800 dpi
UV LED
CMYK+W+V
FlexiPRINT Mini UV
Temp. 20°C-30°C
Wilgotność 35%-65%
AC220 VAC +/-10%, 10A
2180x1565x1371 mm

Drukarki solwentowe, tekstylne i UV

GONGZHENG H0906EI
ZALETY:
NOWOŚĆ

Głowica drukująca EPSON I3200

• Głowica drukująca PrecisionCore MicroTFP

• Ostry, wyraźny, wysokiej jakości druk
Poglądowe przykłady druku.

• Dostępne wielkości 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 płaskich:
- płyty akrylowe, aluminium, foam board, PVC, skóra, szkło,
drewno, ceramika, materiały do podświetleń i wiele innych.
System antykolizyjny karetki

Druk UV na podłożach niestandardowych:
- etui do telefonów, piłeczki golfowe, piłeczki do tenisa stołowego,
długopisy, linijki, miarki, itp..

Druk UV DTF:
- druk na specjalnych foliach i transfer nadruków na różne podłoża:
kubki, blachy, szkło, drewno, i wiele innych.

Układ LED chłodzony
cieczą

Stół z podsysem

PRĘDKOŚĆ DRUKU:
Tryb druku

Druk UV na podłożach cylindrycznych:
- wazony, słoiki, butelki i wiele innych.

Podajnik do druku
materiałów cylindrycznych

Rozdzielczość

CMYK+W

CMYK+W+V

4:12 min. / arkusz
5:00 min. / arkusz
6:18 min. / arkusz
7:30 min. / arkusz

4:30 min. / arkusz
5:30 min. / arkusz
6:48 min. / arkusz
7:18 min. / arkusz

Prędkości dotyczą zadruku arkusza o wielkości pełnego stołu 90x60 cm.

Drukarki solwentowe, tekstylne i UV

