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CUTTER PLOTTERE

Mese de tăiere SDE

Cutter plotter GoldCut GC48

Suprafață de tăiere de până la 1800x1200mm 
■ Tăiere material de până la 2mm grosime 
■ Masă cu vacuum pentru fixare material 
■ Viteză maximă de tăiere 1000mm/s ■ 
Unelte incluse: cuțit din oțel special (non 
oscilant) și pix pentru desenare 
■ Recomandate pentru carton, 
hârtie, acril, polistiren, burete, 
cauciuc, autocolant

Lățime maximă de tăiere 1220mm ■ Tăiere pe 
contur ■ Cap de tăiere puternic cu poziționare 
în 4 puncte ■ Masă cu vacuum pentru fixare 
material ■ Motor servo ■ Viteză 
maximă de tăiere 1200mm/s ■ 
Ventilator de răcire ■ Software 
Flexi Starter inclus

ALTE PRODUSE DIN GAMĂ

Refine MH721 Refine MH1101 Refine MH1351
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IMPRIMANTE ECOSOLVENT

Imprimantă SpotLine SL-1601ES

Cerneală ecosolvent SpotLine

Lățime maximă de printare 1600mm ■ Cap de printare DX7 ■ Rezoluție de printare 1440dpi ■ 
Ajustare rapidă a înălțimii capetelor de printare ■ Media recomandată: vinil, mesh, frontlit, 
backlit, blockout, polipropilenă, hârtie, etc. ■ Sistem roll-to-roll ■ Sistem de vacuum pentru 
întinderea materialului ■ Cerneală ecosolvent

Cerneală ecosolvent SpotLine, special 
concepută pentru a funcționa pe toate 
imprimantele inkjet outdoor ce folosesc 
capete de printare Epson DX5 și DX7.  Folosită 
pe materiale specifice, cum ar fi banner, 
poliplan, mesh, one-way-vision, canvas, 
și alte tipuri de media outdoor, asigură 
printuri de cea mai bună calitate.  
Disponibilă la PET de 1000ml.  
Culori disponibile cyan, magenta, 
yellow și black.

ALTE PRODUSE DIN GAMĂ

Imprimantă 3.2m SL-3000A Capsator bannere



IMPRIMANTE ECOSOLVENT

Imprimantă SpotLine SL-3204ES

Imprimantă SpotLine SL-1901ES

Lățime maximă de printare 3200mm ■ Capete 
de printare DX7 ■  Rezoluție de printare 
1440dpi ■ Recomandată pentru printuri 
outdoor ■ Media recomandată: hârtie, 
banner, PVC, mesh, vinil, blockout, etc. ■ 
Sistem roll-to-roll ■ Ventilatoare 
și trei sisteme de încălzire pentru 
o uscare rapidă a printurilor ■ 
Cerneală ecosolvent

Lățime maximă de printare 1900mm ■ Cap 
de printare DX7 ■  Rezoluție de printare 
1440dpi ■ Sistem de preluare automată a 
hârtiei ■ Media recomandată: autocolant, 
mesh, blockout, canvas, hârtie sintetică, 
etc. ■ Sistem de vacuum pentru 
întinderea materialului ■ Cerneală 
ecosolvent

ALTE PRODUSE DIN GAMĂ

Cap de printare DX7 Damper DX7 Wipere DX5/DX7
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