Artemis 1621

Druk eko-solwentowy

Model LED-UV
Więcej możliwości!
2 stoły GRATIS

Ułatwiony dostęp
do głowic

Wytrzymała
głowica DX7,
druk „falą/mgłą”

System stałego
zasilania w atrament

Artemis 1621 LED-UV

Wysoka wydajność:
do 18 m2/h

15.950 €
model stołowy

Podwójny system suszący:
promiennik IR + wentylatory
Ciężki, 2-silnikowy system
rozwijająco-nawijający
Atrament 		
Technologie		
Szer. materiału
Szer. zadruku
Rozdzielczość
Prędkość		

Artemis 1621 to stabilny, wszechstronny ploter eko-solwentowy do produkcji grafik reklamowych, grafik na pojazdy, tapet, rollupów, grafik wystawienniczych, naklejek, dekoracji, itd.
Artemis 1621 rozszerzy możliwości istniejących agencji i drukarni wielkoformatowych o precyzyjny druk „foto”. Może stanowić także maszynę
wsparcia produkcyjnego a nawet zainteresować użytkowników o ograniczonym budżecie.

eko-solwent (CMYK)
druk falą
1600 mm
1600 mm
max. 1440 x 1440 dpi
max. 18 m2/h

Warto wiedzieć
•

•

Najważniejsze zalety

•

- wysokiej jakości głowica DX7 + druk falą (eliminujący paskowanie)
- podwójny system suszący: promiennik podczerwieni IR + wentylatory
- system stałego zasilania obniżający koszty druku
- max. grubość mediów do 4 mm z łatwą regulacją
- 2-silnikowy system rozwijająco - nawijający
- stół z 2 niezależnymi grzałkami
- sterowany podsys
- praca pod kontrolą intuicyjnego oprogramowania RIP - PhotoPrint

•

Artemis 1621 doskonale wpasowuje się w potrzeby firm, które poszukują plotera zarówno do dokładnych prac na folii w maksymalnej
rozdzielczości 1440dpi jak i do szybkiego druku banerów z prędkością ok. 20 m2/h
Zaawansowane opcje kalibracji jak i output size compensation umożliwiają na wydruk bardzo dużych prac bez tak zwanych „przekłamań
na długości”
Dzięki zewnętrznej suszarce IR możemy mieć pewność, że praca po
wydrukowaniu nam się nie będzie sklejać po nawinięciu na rolkę
Nie wierzysz, że tak rewelacyjny ploter może być w tak niskiej cenie?
Zapytaj o opinie zadowolonych użytkowników

atrakcyjna oferta
Podwójny system suszący: IR + wentylatory

Panel sterowania suszarkami

w zestawie taniej

Sześciopak Artemis
Ploter eko-solwentowy Artemis 1621

Oprogramowanie

Folia
IKONOS

29.500 zł

Komplet
atramentów eko

Baner
IKONOS

Oczkarka
do banerów

