
 

Impressora a jato de tinta de cores

Impressora a jato de tinta de cores

Com alta velocidade de impressão e impressão de alta definição, esse tipo de impressora a jato de tinta é adequado para

todos os tipos de materiais, como papel, PVC, bandeira publicitário, tecidos de malha, vinil adesivo, etc

Características

1. Esta impressora a jato de tinta de cores usa 8 cabeças de impressão Spectra Polaris com 4 cores (CMYK).

2. Sua velocidade de impressão é de até 253sqm/hr e a largura de impressão é de 5 metros.

3. A maior resolução de impressão desta impressora a jato de tinta de cores é de 800dpi.

Obrigado por visitar o nosso website! Runtianzhi é um fabricante da impressora a jato de tinta de cores baseada na China.

Ele se engaja na produção de uma variedade de impressora a jato de tinta, como Impressora UV de cama plana,

Impressora a jato de tinta solvente, etc. Todos estes produtos foram certificados com o CE, UL e FCC, assim você pode se

sentir seguro em usá-los. Hoje, nossos produtos são exportados para mais de 40 países, como Alemanha, Estados Unidos,

Grã-Bretanha, Japão, para citar alguns.

Para obter mais informações sobre nossos produtos, acesse através de nosso website ou entre em contato conosco

diretamente!

Especificações da Impressora a jato de tinta de cores HJⅡ 5000P

Informações Gerais

Métodos de impressão queda na demanda da energia do piezo elétrico

reservatórios de tinta recarregáveis na mosca quando imprimindo / 4000ml por cor

características da tinta pigmentos à base de solvente

Controles da cabeça de impressão Temperatura da cabeça de impressão e software de tensão

são ajustáveis

sistema de alimentação de mídia rotação livre / gancho motorizado preguiçoso para a tensão

banner ideal

sistema de acompanhamento da mídia Carretel motorizado automático de capacidade 60m (200)

opções de manuseio de mídia Rolo para rolo

Sistema de secagem aquecedor digitalmente controlada e os ventiladores frontais

software RIP Imagem de impressão 6,1 Flora Edition (Windows 2000,

Windows Xp Pro SP2)

gerenciamento de cores base de cores ICC, ajuste de curvas, ajuste da densidade

formato dos ficheiros Bitmaps, TIFF, JPEG, Postscript 3, EPS, PDF etc.

Requisitos eléctricos 50Hz/60Hz, 220V(±10%)>20A

requisitos ambientais Temperatura ambiente: 20-30℃, Umidade relativa do ar:

40-70%

Garantia 1 ano (consulte o seu revendedor no local para obter

detalhes)

Especificação Técnica

Modelo HJⅡ 5000P

Cabeças de impressão cabeçotes Spectra Polaris

N º de cabeças de impressão 8 cabeças

Cor 4 (CMYK)

Opções de resolução 400x400, 400x600, 800x800dpi

Velocidade de impressão Projecto de qualidade, até 253sqm/hr Padrão de Qualidade

Até 125sqm/hr alta qualidade até 84sqm/hr

Largura máxima da mídia 510 cm

Largura máxima de impressão 500 cm

Dimensões máximas do rolo Φ 35 cm

Tipos de mídia Papel, bandeira de publicidade, PVC, tecidos de malha, vinil

adesivo, etc

durabilidade exterior 2 anos (com tintas Flora)

Dimensões 7.8mL x 1.6mW x 1.7mH

Peso líquido 2000kg

Nota: As informações acima podem mudar sem aviso prévio.
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