Druk przemysłowy Artemis KM 3208/3204

Solwent - druk przemysłowy - 100 m2/h
Nowy system dosuszający

Aluminiowa listwa
posuwu karetki

Kilka typów głowic Konica Minolta o wyboru
w zależności od charakteru produkcji

Tani
atrament

nowość
69.900 zł

Prędkość 100 m2/h

Mniejsza kropla 30 pl

59.500 zł

Większa częstotliwość

Jeden z najbardziej popularnych w Polsce ploterów solwentowych. Za jego
sukcesem stoją stabilne, długowieczne głowice Konica Minolta. W ponad 150
polskich instalacjach tego plotera, żadna z głowic nie uległa awarii.
Ploter bazuje na wielu japońskich i amerykańskich podzespołach. Wyposażony jest w ciężki, stabilny system rolowy. W porównaniu do konkurencyjnych
rozwiązań, wyeliminowano efekt paskowania, siania i nierównych krawędzi.

Papiery IKONOS

Artemis KM 3208/3204
Atrament 		
Szer. materiału
Szer. zadruku
Rozdzielczość
Prędkość		

solwent / eko-solwent (CMYK)
3200 mm
3170 mm
max. 1080 dpi
max. 100 m2/h

Najważniejsze zalety
- 8 lub 4 długowiecznych głowic Konica Minolta 512 / 512i
- jakość druku porównywalna do ploterów „eko”
- ciężki system rolowy
- system stałego zasilania + tani atrament solwentowy z cyklohexanonem
- ciężka, stabilna konstrukcja
- możliwość zadruku 3 rolek jednocześnie

Papier 200 g/m2 możesz zastosować
do druku ekonomicznych fototapet.
Pozwoli to uzyskać dobry stosunek
jakości do ceny i być konkurencyjnym.

NAZWA

SYMBOL

OPIS

ROZMIARY

GRAMATURA

PAPIER
WHITEBACK

WB PRIMEART

Najwyższej jakości błyszczący papier plakatowy
z białym tyłem. Do plakatów, fotografii.

0.91, 1.07, 1.27, 1.37, 1.62
x 50 m

200 g/m2

PAPIER
WHITEBACK

WB POSTART

Wysokiej jakości satynowy papier plakatowy z
białym tyłem. Idealny do plakatów, fotografii.

0.91, 1.07, 1.27, 1.37, 1.52,
1.62 x 50 m

130 g/m2

PAPIER
WHITEBACK

WB NEW

Bardzo wysokiej jakości satynowy papier plakatowy z białym tyłem. Do plakatów, fotografii,
citylightów, tapet, itd. Produkcja europejska.

1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m

150 g/m2
170 g/m2
200 g/m2

PAPIER
BLUEBACK

BB POSTART

Wysokiej jakości satynowy papier z niebieskim
tyłem. Idealny do billboardów, fotografii.

1.067, 1.27, 1.37, 1.62 x 61 m

130 g/m2

PAPIER
BLUEBACK

BB NEW

Dobrej jakości papier z niebieskim tyłem.
Idealny do billboardów. idealny do solwentu.

1.27 x 300 m
1.27 x 150 m
1.27 x 50 m

115 g/m2
120 g/m2

PAPIER FOTO

IKONOS PPM
220GL

Najwyższej jakości, błyszczący papier foto do
druku atrametami eko, mild, solwentowymi
i UV.

0.914, 1.10, 1.27, 1.52 x 50 m

220 g/m2

Chcesz być konkurencyjny na rynku
bilbordów? Zastosuj kombinację:
atrament solwentowy Ikonos KMS
+ papier Ikonos BB New 115 g/m2!

