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Изцяло новият KIOSK3, сега с WIMS. По-бърз, 

надежден и с изключителна яркост на цвета. 
Проектиран и създаден за стабилност и 

запазена прецизност и яркост на печат и, 
което е най-важо, за надеждна работа с бяло 
мастило.   

С използуването на високотехнологична пиезо печатаща 
глава, принтерът DTG Kiosk 3 е сред най-бързите принтери за 
директен печат върху текстил в текстилната индустрията, ако не 
и най-бързия в своя клас в днешно време. При средна 
резолюция 360 x 720dpi за печат на един пас върху светли 
материи произвежда изумително количество печат за час.  

Модел Kiosk 3 е оборудван с пиезо печатаща глава с 
покритие незадържащо мастило, 8 канала и непрекъсната 
рециркулация и херметизация.  

• Пиезо печатаща глава с 8 цвята: двоен CMYK или 4 канала бяло плюс CMYK. 

• Печатаща глава с тефлоново покритие и висока 
производителност, 180 дюзи  на всеки канал. 

• Тръбопроводи с регулируемо налягане, оборудвани с регулатор/ 
филтър за намаляване на налягането по пътя на мастилото. 

С по-малко запушване и недостиг на мастило, моделът DTG Kiosk 3 
предоставя възможност за получаване на ненадминат печат с 
изключителна яркост на цветовете. DTG Kiosk 3 е предназначен и 
оптимизиран за перфектна декорация на облекла. 

Палетната система на DTG Kiosk 3 за зареждане на облеклата е 
наистина уникална и може да се оптимизира за печат върху две 
тениски едновременно с патентованата ролкова система за 
удължаване. Предлага се и монтиране на допълнителна 4 палетна 
система, която предоставя по-голяма гъвкавост.  

 
Печатаща глава 
Пиезо, х180 дюзи на канал 

 
Цветове 
8 (двоен CMYK или 4*бели 
плюс CMYK) 

 
Палети 
1 за възрастни (330х430mm) на 
една основа 
1 за възрастни (330х380mm) на 
една основа - опция 

 
Печатно поле 
330 х 430 ~ 830mm 

 
Задвижване 
Конвеер с процесорно 
задвижване 

 
Захранване 
АС 110-240V, 50-60Hz 
1/0A/110-120V 
Консумирана мощност:  
- при работа – max 55W  
- в режим на готовност 5W,   
- в изключено състояние 1W 

 
Мастила 
DTG мастила – пиезо 
съвместими пигменти 

 
Подаване на мастилата 
Бутилка – херметизирана 
CMYK 
Бутилка – херметизирано, с 
рециркулация – бяло 
(WIMS) 

 
Размери 
Единичен палет 
670(W)x450(H)x1250(L)mm 
Двоен палет 
670(W)x450(H)x1650(L)mm 
 

 
Операционна система 
Vista или XP 
RIP софтуер – DTG Rip Pro 

 
Тегло 
Без удължаващи ролки 66кг 
С удължаващи ролки 73кг 
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