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ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ  
 
Печатно поле 600 x 1500mm.  
Дебелина на материала до 350mm. 
 
Високопроизводителен и лек за работа 

широкоформатен принтер, с гъвкаво приложение.  
Лесна настройка за печат на от 4 до 6 

стандартни тениски с различни или еднакви 
модели на един пас повишава 
производителността. Директен печат върху 
различни повърхности с размери до 600х1500mm, 
плажни хавлии, знамена и флагове за закрити 
помещения и др.     

Габаритните размери на DTG Bullet, монтиран 
са (LxWxH)1700mm x 1370mm x 1600mm, има 8-
цветни пиезо-печатащи глави с удобна за работа 
и пълнене херметична касетъчна система.    

С модел Bullet може да се печата от всяка 
графична програма като Corel, InDesign, Illustrator, 
и дори Word, когато е в комплект с DTG RipPro 
v.02 софтуер дава възможност лесно да печата 
върху всякакви светли и по-тъмни облекла.  

Зареждащите валяци се движат леко и лесно 
се настройват на еднаква височина, осигуряващи 
точност на височината на главата и дюзите за 
голяма прецизност в цялото печатно поле.   

Системата за задвижване на главата се 
придвижва по цялата дължина като отстранява 
проблемите, които нормално възникват при 
другите задвижвания. Модел Bullet е подобрена 
ситема за производство с 8-цветни пиезо-
печатащи глави и автоматична настройка на 
височината на масата до 350mm. Максималното 
печатно поле е 600mm x 1500mm за печат на 
няколко облекла, големи платна и знамена - 
лесно се декорират с изключителен пълноцветен 
печат.     
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факс: +359 (0)66/ 800 895 
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      ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Автоматична настройка височината на 
масата до 350mm   

• Голямо печатно поле: 600mm x 1500mm  
• 8 цветни пиезо-печатащи глави  
• Резолюция от 360 до 2880dpi   
• Опция: Допълнителен закрепващ валяк за 
много голям печат    

• Опция: 8 литрова система за мастила 
• Опция: Допълнителен закрепващ валяк за 
материал на руло  

  

 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ: 

Габаритни размери:  (L x W x H) 1700x1370x1600 mm 
Цветове:   8  
Печатно поле:   600 x 1500 mm 
Интерфейс: Centronix type 8 bit parallel 

interface 1EEE-1284 
   

Nibble/ECP mode, 
USB Series B HS 2.0 

Драйвери: Win 95/98/ME/NT 
4.x/2000/XP 
  

Mac OS 8.5.1 или по-висока  
Мастила: DTGTEX / почистващ разтвор 
Резолюция: Max 2880dpi х 1440dpi 
Цветове на 
мастилото: 

C/M/Y/K/lk/lc/lm/IIk или двоен 
CMYK 

 


