
 

Impressora UV de cama plana

Impressora UV de cama plana

Este tipo de Impressora híbrida UV de cama plana adota 4 cabeças de impressão Konica Minolta e oferece alta velocidade

de impressão. É apropriado para o papel ondulado, espuma, PVC, cerâmica, vidro sintética, madeira, metais, papel,

bandeira de publicidade, tecidos de malha, vinil adesivo, etc As imagens impressas por esta impressora UV híbrida plana

UV são impermeáveis, anti- ultravioleta, resistente e de alta definição e cor brilhante.

Especificações

1. impressão a cores: 4 cores (CMYK)

2. Opções de Resolução: 360×360dpi, 720×720dpi, 1440×1440dpi

3. Velocidade de impressão para produzir imagens com padrão de qualidade, a velocidade de impressão desta Impressora

de cama plana é de 16,5 m² / hr. Para imagens de alta qualidade, a velocidade máxima é de 11.5sqm/hr. Quando esta

Impressora de cama plana é usada para produzir imagens de ultra-qualidade, a velocidade de impressão é de 8.5sqm/hr.

4. Esta Impressora de cama plana tem uma largura máxima de impressão de 183 centímetros, então a largura máxima de

mídia pode ser 185 centímetros, e a espessura máxima de mídia é de 4,80 centímetros.

5. Durabilidade exterior: 3 anos (com tintas Flora)

6. Dimensões da impressora: 3.80m L×1.16mW×1.83mH

7. Peso líquido: 800kg

Como um fabricante experiente de Impressora híbrida UV de cama plana na China, nós também fornecemos uma grande

variedade de impressoras eco solvente e impressora a jato de tinta de cores para satisfazer as suas diferentes aplicações.

Estas impressoras são de confiança na qualidade e são amplamente utilizados como impressora de acrílico, impressão de

couro, impressora cerâmica, impressora UV vinil adesivo, etc. Se tiver necessidade de Impressora híbrida UV de cama

plana ou outros produtos, entre em contato connosco a qualquer momento! Na Runtianzhi, faremos nosso melhor para

atendê-lo.
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