Проектиран и създаден за стабилност и
постиянна прецизност и яркост на печат и,
което е най-важо, за надеждна работа с бяло
мастило.
Предназначен да отговори на изискванията на всички, които се
занимават с бродерия, с директен печат върху текстил, студиа за
цветен печат и декоратори на облекло по цял свят. Един нов и
надежден директен цифров печат върху облекла предоставен от
DTG.
Марката DTG е добре позната в световен мащаб като истински
новатор в индустрията за декориране на облекло, а новият модел
DTG Viper е кулминацията на няколко години непрекъснати научни
изследвания и развитие.
Принтер с ширина 43см (17”), който включва патентована система WIMS (система за контрол на бялото мастило) и херметична система за
непрекъснато циркулиране и подаване на мастилото.
WIMS представлява производствен процес с контрол на бялото мастило, който предлага високо качество на представяне на детайлите, яркост
и плътност нечувани при другите принтери за директен печат върху текстил.
Изцяло новата печатаща глава с покритие незадържащо мастило, високата надеждност и продължителната експлоатация са стандартни
характеристики на DTG Viper съчетани с херметическа система за подаване на цветното мастило.
DTG Viper е високоскоростен принтер с цифров директен печат върху облекло, който обединява прецизни инженерни решения, които просто
работят!!!
С използуването на високотехнологична пиезо печатаща глава, принтерът DTG Viper е сред най-бързите за директен печат върху текстил.
Палетната система на DTG Viper е уникална и може стандартно да печата две тениски едновременно. Предлага се и монтиране на
допълнителна 4 палетна система, която предоставя по-голяма гъвкавост.
Само поставете модел от най-популярните формати в шаблон на DTGRIP – картините лесно се разполагат с точното си разположение и се
реализират чрез уникалната конвеерна система за зареждане на
тениските.
Конвеерната система задвижвана от микро серво мотор е в центъра на
DTG Viper и осигурява перфектна точност до 0.017mm и осигурява
несравнима надеждност.
Лесно приспособим – с DTG Viper може да заредите тениски, които ще
се отчетат автоматично за точните времена на бял и цветен печат и
отново за улеснение завършените тениски могат да се върнат напред
(ако работното място е тясно) или да се изтеглят към задната част на
принтера за по-бързо зареждане и сваляне на материала през целия
производствен цикъл.
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Изцяло нова пиезо печатаща глава с 8 канала, с покритие
незадържащо мастило и непрекъсната циркулация и
херметизация.
Пиезо печатаща глава с 8 цвята: двоен CMYK или 4 канала бяло
плюс CMYK.
Печатаща глава с висока производителност и 180 дюзи на всеки
канал.
Тръбопроводи с регулируемо налягане, оборудвани с регулатор/
филтър за намаляване на налягането по пътя на мастилото.
Печатаща глава
Пиезо, х180 дюзи на канал
Цветове
8 (двоен CMYK или
4*бели плюс CMYK)
Печатно поле
406 х 635 ~ 1143mm
Задвижване
Конвеер с процесорно
задвижване
Мастила
DTG мастила – пиезо
съвместими пигменти
Подаване на мастилата
Бутилка – херметизирана
CMYK
Бутилка – херметизирано,
с рециркулация – бяло
(WIMS)

АДРЕС:
Ул.Капитан Дядо Никола 31
5300 ГАБРОВО, пк 107

Палети
• 2 за възрастни (410х330mm) на една
основа.
• 4 за възрастни (410х330mm) на
една основа - опция
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
Размери
840(W)x610(H)x1220(L)mm
Тегло
55кг (теглото на опаковка се мени)
Операционна система
Vista или XP
RIP софтуер
RIP софтуер – DTG Rip Pro
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