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Epson DX5
İki
Çift / Tek
2mm - 3mm
Otomatik temizlik, Flash, Nemlendirilmiş

Ekolojik solvent mürekkep / Su bazlı mürekkep / Boya süblime mürekkep
Dört renk (C/M/Y/K/LC/LM)
1500ml/Renk 
Hidrokonik tip

3200mm( 125" )/1270mmx2 
Duvar kağıdı, Araba çıkartması, Yansıtıcı materyaller, PVC film, Süblime kağıt
100KG 

Standart 
Ön / Orta / Arka ısıtma, akıllı kartla kumanda edilir
Senkron kurutma fanları 

İngilizce / Çince
Windows, Win 7/10, 64 bayt
Sıcaklık 18-30"C Nem: 40-60% RH 

HI-USB3.0 
Ana üst/Fotoğraf baskı/Wasatch

AC-220V,50Hz/60Hz 
2000-6000W 
4900X900X1600mm(L *W*H) 
5200X1300X1900mm(L *W*H) 

Özellikler

**Bütün teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir

Epson DX5
Dört
Çift / Tek
2mm - 3mm
Otomatik temizlik, Flash, Nemlendirilmiş

Deluxejet 32S 
3.2M Büyük format yazıcı

 Locor kullanın, Renklerin keyfini çıkarın 

Mekez Ofis
Kemankeș Karamustafa Pașa Mahallesi,
Maliye Cad. Abbasoğlu İș Hanı No:11
34425 Beyoğlu/İstanbul
Tel  :+90 212 249 02 08
E-mail : info@poliset.com.tr
Web : http://www.poliset.com.tr

Satıș ve Lojistik Ofisi
Șehit Er Cihan Namlı Cad. 81/a 
Mecidiyeköy / Șișli / İstanbul
Tel  :+90 212 249 02 08
E-mail : info@poliset.com.tr
Web : http://www.poliset.com.tr



Ürün açıklaması ve Baskı başlığının tanıtımı Mekanik tasarım sayesinde yüksek hassaslık Çift rulo baskı sistemi

Uygulama alanları

İç ve dış mekan posteri

Duvar kağıdı yapımı ve dekoratif resim

Çerçeve, kaliteli çelik malzemeden imal edilmiştir.
Platform hassas hata aralığı 0,05mm’dir, kaliteli baskıyı sürdürür.
Kiriş, yüksek hassasiyete sahip kalıpta üretilmiş alüminyumdan
imal edilmiştir, grafik kalitesini sağlam parçalarla sürdürür.
Veri transfer kullanımı 1,25G fiber optik olup dış etkilerle bozulmaz.

Epson DX5 baskı başlıkları, mürekkep damlalarını doğru biçimde
kontrol etmek için elektrikli mikro basınç teknolojisini kullanır.
Renk başına 180 püskürtme memesi, hassaslık: 1440*1440DPI.
Başlık, Renk Yönetim Teknolojisiyle iletişimle çalışır,
kaliteli görüntü baskısı sunar.

İki rulo materyal yüklenebilir, rulo başına maksimum
genişlik 1270mm'dir.
Farklı baskı işlemleri aynı zamanda basılabilir.

[ Baskı ortamı: Fotoğraf kağıdı, PP, araba çıkartması,
laminasyon filmi, iç mekan vinil kağıt, vb. ]

Grafik Tasarım  Baskı Duvar Kağıdı resmi

Grafik Tasarım  Baskı Transfer baskı

Grafik Tasarım  Baskı Transfer baskı

Seramik baskı Mausepad baskısı Yastık baskısı

[ Baskı Ortamı: Duvar kağıdı baz materyali ve yağlı
boya, örgü olmayan kumaş, vb. ]

Süblime transfer
[ Baskı Ortamı: Isıl transfer kağıdı, vb.]

Profesyonel dijital baskı pazarı için özel

Renk geçiş kalitesi

Gerekli Bilgisayar Özellikleri 

Çift 4 renkli baskı, 3 farklı hacimde mürekkep damlaları (büyük,
orta, küçük) farklı püskürtme, minimum damla 1.5pl’dir, kaliteli
görüntü performansı, herhangi bir topaklanma oluşturmaz.

Farklı mürekkep damla boyutları Aynı mürekkep damla boyutu

Mürekkep damla hacmi 1.5pl ile 5pl arasında değişir

Mürekkep renklerini ve kalıcılığını iyileştirmek için baskı ortamını
otomatik olarak ısıtır. 
Ön ısıtıcı: Baskı sonrası ısıtıcı, kurutma prosesi. 
Platform ısıtıcı: Mürekkebin kalıcılığını
arttırmak için baskı ortamını ısıtır.
Arka ısıtıcı: Baskıdan önce, baskı ortamını 
işlemden önce ısıtma.

Baskı
başlığı

Ön ısıtıcı
Orta ısıtıcı Arka ısıtıcı

Baskı
ortamı

Bask
ının çı

kış
 yö

nü

CPU: En az Corei3
Ram: En az 4Gb
Sabit Disk: 120Gb hızlı (7200 RPM) 
Monitör: 17inç düz ekran, 
gerçek renk video kartı, 1024*768dpi
çözünürlük ve üzeri

(Lütfen .net 4.0 kurun)

Üç bölge ısıtma sistemi:

Win7/10 64 bit 

Epson DXS baskı başlığı 2.Baskı makaraları – 
Avantajlı tasarım, yüksek 
yoğunluklu baskı makaraları 
sürekli hassas
besleme adımı ve baskı
ortamının düz hareketini 
sağlar. Baskı malzemesinin 
hareket esnasında 
buruşmasını önler.

6.Baskı ortamı dokunma
anahtarı - Baskı malzemesi
buruştuğu zaman baskı
başlığına ulaşmadan önce
otomatik olarak baskı işlemi
duraklatılır.

4.Baskı ortamı algılayıcı
Baskı malzemesi bittiği
zaman otomatik olarak baskı
işlemi duraklatma.

3.Çift kaydırıcı -THK çift
kaydırıcı, yüksek hızlı,
dengeli ve hassas taşıyıcı.

5. Platform – Tüm
platform eşit bir biçimde
ısıtılır.

7. Harici ısıtıcı fanlar– Harici
ısıtıcı ve kurutucu fanlar yan
tarafa monte edilmiştir.

1.Kılavuz rayı – Japon malı
THK kılavuz rayı kullanılır,
yazdırmadan kaydırıcı,
yüksek hassaslıklı hareket,
düz çizgi.


