Tiskárna na potisk textilu

R-Jet 5 Textile Printer

• Digitální tiskárna s jednoduchou obsluhou a údržbou
• Tisková plocha 360 x 465 mm
• Systém iWICS – intelligent white ink control system
• Unikátní uzavřený tiskový box pro vkládání potiskovaného materiálu
• Patentovaný systém posuvu tiskového stolu
• Inkousty DuPont nebo Resolute, CMYK + 2 x bílá pro 4 tiskové kanály
• R-JET5 Rip, snadno ovladatelný RIP umožňující import všech běžných
vektorových a obrázkových souborů

Výrobce:
Resolute DTG Ltd. Unit 2, Turnoaks Lane
Burley Close,
Chesterfield S40 2GHA
U.K.
www.resoluteink.co.uk

Výhradní distributor pro ČR a SR:
Šicí technika Brother s.r.o.
Svatoplukova 4329/47
796 01 Prostějov
ČR
Tel. 00420 582 333 211
E mail: brother@brother-czech.cz
www.brother-czech.cz

R-Jet 5 Textile Printer

Specifikace
Typ tiskárny
Max. tisková plocha
Inkousty
Typ inkoustů
Rozlišení
Technologie
Způsob tisku
Potiskovaný material
Fixace inkoustů
Software
Rozměry tiskárny
Hmotnost
Podmínky provozu
Napájení
Předpříprava materiálu
Systém iWICS
.
Vkládání výrobků

Patentový systém

R-JET 5 tiskárna pro přímý potisk textilu
360 x 465mm + verze 375 x 600mm
CMYK + 2 x bílá pro 4 tiskové kanály
Inkousty DuPont, Resolute
720 až 1440 dpi (360/720/1440 x 360/720/1440, max)
On demand piezo tisková hlava s regulací kapek inkoustu
Jednostranný nebo oboustranný
Světlý nebo tmavý podklad s mixem polyester
Fixační lis nebo horkovzdušný tunel
R-tiskový RIP, podstatně maximalizuje výstup vysoké kvality
Snadno ovladatelný RIP umožňuje import všech běžných
vektorů a obrazových souborů
1060 x 990 x 430 mm
53 kg NETTO, 60 kg BRUTTO
18°C – 27°C, 40% – 60% relativní vlhkosti
220 V, 50 – 60 Hz, 150 W maximum
Při použití inkoustů je nutné aplikovat chemický roztok na potiskovaný
materiál mechanicky nebo pomocí poloautomatického zařízení
Jediná tiskárna pro potisk textilu s inteligentním ovládacím
systémem dopravy bílého inkoustu pot tlakem. Tento způsob
umožňuje odstranění vzduchu ze systemu.
R-Jet 5 má pro vkládání výrobků pro tisk vytvořen unikátní
designovaný box. Ten umožňuje efektivně, rychle a spolehlivě
vložení potiskovaných materialů. Tuto funkci oceníte speciálně
u mikin a silnějších oděvů. Lze tisknout i na dva výrobky
zároveň s tím, že se použije box pro rozměr 375 x 600 mm.
Po uložení boxu na dopravní pás jsou jediným stisknutím tlačítka načtena
tisková data.
Výška boxu je automaticky přizpůsobena výšce potiskovaného material
bez obav z poškození tiskové hlavy
Tiskárna R-JET 5 má patentovaný transportní system jedinečně
vyvinutý pro tuto tiskárnu firmou RESOLUTE DTG.

