Printer Large Format FLORA
LJ 320P - Printer Large Format de rezoluţie ridicată, adoptând tehnologia cu
capete Spectra Polaris
Caracteristici tehnologice:










Echipat cu 8 capete de print Spectra Polaris, având 4 culori
Asigură o rezoluţie maximă de 1200x1200 dpi.
Prin aşezarea încrucişată a capetelor, viteza de printare este ridicată – ajunge până la 185 m2/h
Structura realizată din cadre de otel, ceea ce asigură o mare durabilitate şi o mai bună stabilitate în timpul
printării la viteze mari
Echipat cu sistem automat de alimentare şi preluare media pentru o operare uşoară. Dispozitivul de
poziţionare media previne încreţirea şi deplasarea laterală a materialului.
Sistem automat de purjare in standby- pentru a preveni înfundarea duzelor în perioada când printerul nu
lucrează.
Platformă de printare cu vacuum, pentru a preveni încreţirea materialului
Legatura de date realizată cu fibră optică garantează un transfer rapid şi sigur.
Sistem de uscare multisegment. Pe lângă încălzirea convenţională cu panouri, Flora mai utilizează şi
ventilatoare cu încălzire şi ventilatoare cu aer rece, ceea ce face ca materialul să se usuce repede la viteze
mari de printare.

Caracteristici:
Capete de printare
Cerneală
Culori
Sistem de alimentare
cerneală :
Media :
Sistem alimentare media
Sistem automat de
curăţare capete
Sistem de preîncalzire şi
uscare
Conectivitate
Inălţime capete print
RIP Software
Alimentare
Mediu de operare

8 Spectra Polaris
Ecosolvent - recipiente de 4 l
4–CMYK
Alimentare automată, detector lipsă cerneala în rezervor intermediar
Vinyl,Flex,Polyester,Back-lit Film,Window Film, etc
Echipat - greutate maximă: 100 kg
Presiune pozitivă, Autocurăţare, Dispozitiv de acoperire pe perioada de staţionare,
Curăţare individuală pe fiecare culoare
Echipat
Fibră Optică
Ajustabilă (2 - 6 mm)
Photoprint Flora Edition
220V 50 Hz
Temperatura : 20℃—28℃ Umiditate : 40%—60%
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