Artemis KM 3208-30 H SPEED

Solwent - druk przemysłowy - 260 m2/h

GWARANCJA

NAJLEPSZEJ CENY NA RYNKU

Na polskim rynku zadebiutował solwentowy ploter Artemis 3208–30 H
Speed o szerokości 3.20 m i prędkości zadruku… 260 m2/h.
Ten szybki ploter, skierowany głównie do producentów reklamy zewnętrz
nej pozwoli na zadrukowanie ponad 2000 metrów kwadratowych bane
rów, plakatów lub billboardów w ciągu dnia. Jest to możliwe dzięki 8 najnowszym głowicom Konica Minolta 512i na pokładzie.
Wspominanie głowice cechuje bardzo dobra jakość zadruku. Generują one
30-pikolitrową kroplę atramentu. Jest to jakość wystarczająca do produkcji
nie tylko banerów reklamowych, billboardów, plakatów, grafiki podświe
tlanej, znaków informacyjnych, grafiki wystawienniczej ale także innych
grafik pełnokolorowych na materiałach powlekanych i niepowlekanych o
szerokości do 3200 mm.
Konstrukcja plotera jest znana z popularnych w Polsce, „wolniejszych” mo
deli Artemisa osiągających 100–160 m2/h. Pozwoli ona na druk ciągły w
systemie całodobowym. Czyli jest to zdecydowanie maszyna produkcyjna.
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- 2 grzałki z oddzielnym zasilaniem - IR + wentylatory
ce
- 8 nowoczesnych, bezawaryjnych głowic Konica-Minolta 512i
- głowice grayscalowe - 8 poziomów
- automatyczny system rozwijająco-nawijający do 100 kg
- oprogramowanie RIP: Onyx lub PhotoPRINT
- stabilność, niezawodność i łatwa obsługa
- stół z grzałkami podgrzewającymi materiał
- możliwość zadruku 3 rolek jednocześnie

Artemis KM 3208-30 H SPEED
Atrament 		
		
Szer. materiału
Szer. zadruku
Rozdzielczość
Prędkość		

solwent
(z cyklohexanonem, duża odporność na zewnątrz)
3200 mm
3170 mm
max. 1080 dpi
max. 260 m2/h

Głowice Konica Minolta 512i 30 pl
Nowa szybsza głowica „i” –
dużo wyższa częstotliwość
wystrzału kropli.

Szybki druk do 260 m2/h

2 grzałki: IR + wentylatory

Banery IKONOS
TYP

Mniejsza kropla - 30 pl,
pozwalająca na druk
w jakości zbliżonej
do ploterów „eko”

Pamiętaj, aby wybierać
produkty nie zawierające
szkodliwych substancji!

Wybierając banery IKONOS
masz gwarancję najlepszego
stosunku „cena-jakość”!

NAZWA

ROZMIARY

GRUBOŚĆ

OPIS

BANER WZMOCNIONY

IKONOS 440
IKONOS 510

1.10, 1.27, 1.37, 1.60,
1.90, 2.20, 2.50, 2.60,
3.20 x 50 m

440 g/m2
510 g/m2

Biały, matowy lub błyszczący, laminowany baner PVC o podwyższonej odporności na warunki zewnętrzne
oraz uszkodzenia mechaniczne. Liczba splotów 1000x1000. Odporność na rozerwanie: 281(MD), 244(CD)
N. Wytrzymałość na rozciąganie: 1550(MD), 1200(CD) N/5cm.

BANER EKONOMICZNY

IKONOS 300

2.20, 2.60, 3.20 m

300 g/m2

Lekki baner ekonomiczny o podwyższonej liczbie splotów (840x840). Możliwość podświetlania.

BANER LAMINOWANY

IKONOS 440 GSM
IKONOS 510 GSM

1.10, 1.27, 1.37, 1.60,
1.90, 2.20, 2.50, 2.60,
3.20 x 50 m

440 g/m2
510 g/m2

Biały, matowy lub błyszczący, laminowany, baner PVC, o średniej odporności na warunki zewnętrzne oraz
uszkodzenia mechaniczne.

BANER POWLEKANY

IKONOS 450 COATED
IKONOS 510 COATED

1.10, 1.37, 1.60, 2.20,
2.50, 2.60, 3.20 x 50 m

450 g/m2
510 g/m2

Bardzo wytrzymały baner powlekany. Liczba splotów 500x500.
Najwytrzymalszy baner powlekany na rynku z uwagi na liczbę splotów 1000x1000 i grubszą osnowę!

