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Druk sublimacyjny
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Hajda trojka!
Marka Epson nie od dziś
odpowiedzialna jest za
prekursorskie rozwiązania
w dziedzinie druku. Poligrafowie, fotograficy oraz
rzesze korzystający każdego
dnia z drukarek atramentowych w biurach i domach,
cenią firmę Epson za niski
koszt druku oraz bezkompromisowość w dążeniu do
świetnych rezultatów, jak
twierdzi sam producent.
Rozwiązania proponowane przez Epson nie są obce
również branży tekstylnej.
To właśnie dla tej grupy użytkowników mijający rok był
szczególnie łaskawy – w tym
czasie producent wprowadził
na rynek aż trzy nowe modele do druku sublimacyjnego,
wspierane przez świetny –
zdaniem producenta – atrament o całkowicie nowej formule.
Wszystkie nowe urządzenia z linii Sure Color: SCF6200 i SC-F7200 (opisywane
dokładnie w poprzednim wydaniu T&P) oraz SC-F9200,
zostały opracowane z przeznaczeniem do szybkiej i powtarzalnej produkcji wysokiej
jakości wyrobów tekstylnych
na skalę masową. Użycie
papieru sublimacyjnego zapewnia świetną jakość druku
na różnorodnych tkaninach,
ubraniach, odzieży sportowej, materiałów tapicerskich,
miękkich szyldów i flag.
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64-calowa drukarka sublimacyjna SC-F9200 producenta Epson

SureColor SC-F9200
64-calową drukarkę sublimacyjną SC-F9200 wyróżnia
zastosowanie dwóch równoległych głowic TFP, co pozwala m.in. zwiększyć szybkość druku do 97 m2/h. Dwa
systemy zasilania w atrament
są także gwarancją na dłuższe, nieprzerwane drukowanie i krótsze odstępy między
wymianą atramentów. Duży
stół grzewczy i dodatkowa
suszarka zastosowane w tym
modelu sprawiają, że drukowanie z roli na role jest bardzo
precyzyjne i odbywa się bez
konieczności oczekiwania na
wyschnięcie wydruków.
W drukarce zastosowano
ponadto technologię głowicy
drukującej PrecisionCore TFP,
która zapewnia doskonałe kolory i perfekcyjną wyrazistość
wydruków w rozdzielczości
do 720 x 1440 dpi.
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Nowy czarny atrament
HDK Black ink o wysokiej
gęstości przeznaczony do
trójki wspomnianych wyżej
urządzeń sublimacyjnych,
to najnowszy przedstawiciel oferty atramentów UltraChrome DS. HDK Black
jest doskonałym rozwiązaniem do drukowania na tkaninach — tworzy głębokie,
neutralne czernie i mocne
cienie. Poza efektem wizualnym przekłada się to też
na obniżenie kosztów druku
– rezultat osiągany jest już
przy wyjątkowo niewielkim
zużyciu, zapewnia producent. Drukarka SC-F9200
jest dostępna w opcji Print
& Save1, profesjonalnym
pakiecie do drukowania
firmy Epson, który pozwala kontrolować wydatki i
zmniejszać ilość zapasów.
Takie rozwiązanie pomaga

firmom znacząco
szyć oszczędności.
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Obsługa i wsparcie
Zakupując
urządzenie marki Epson, nabywcy
otrzymują pełen pakiet drukujący. Sprzęt, oprogramowanie, głowica drukująca,
atrament oraz papier sublimacyjny zostały wykonane
przez tego samego producenta i są objęte spójnym
wsparciem technicznym, co
zapewnia płynną współpracę. Drukarki sublimacyjne
zostały ponadto wyposażone w oprogramowanie
Wasatch,
umożliwiające
natychmiastowe rozpoczęcie pracy, a także roczną
gwarancję z możliwością
jej przedłużenia o pakiet
gwarancyjny
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