Új generációs nyomtatószoftver 16 bit rendereléssel (tartozék)
Kiváló RIP szoftver az UJF-3042 nyomtató teljes körű vezérléséhez.
A 16 bit renderelés kiküszöböli a tónusugrásokat és gyönyörű színeket eredményez.
Különböző képeket lehet szabadon összerendezni. A Web Update funkció segítségével
könnyedén végezhetjük a szoftver frissítését és a proﬁlok letöltését.

[8 bit rendereléssel]

[16 bit rendereléssel]

Az átmenetekben
tónusugrások
jelentkezhetnek.

Egyenletes átmenetek,
tónusugrások
nélkül.

Műszaki jellemzők
Tétel

Kellékanyagok
Műszaki jellemzők

Típus

Piezo nyomtatófej

Nyomtatófej

Cikkszám

Kiszerelés

SPC-0659 C/M/Y/K/W/Cl

220 ml festékkazetta

SPC-0597 C/M/Y/K/W/Cl

600 ml tintacsomag

SPC-0591 C/M/Y/K/W

600 ml tintacsomag

SPC-0727 C/M/Y/K/Lc/Lm/W

220 ml festékkazetta

SPC-0728 C/M/Y/K/Lc/Lm/W

600 ml tintacsomag

SPC-0731

220 ml festékkazetta

SPC-0732

600 ml tintacsomag

OPT-J0237

8 tok

LH-100
Felbontás

720 x 600 dpi, 1440 x 1200 dpi
LH-100 (C/M/Y/K + fehér + lakk)

Tinta

UV tinta

LF-200

LF-200 lágy tinta (C/M/Y/K+ fehér)
LF-140
LF-140 (C/M/Y/K/Lc/Lm/W)

Maximális nyomtatási terület
Méret:
Anyagméretek

Vastagság:
Tömeg:

Anyagleszorítás

Szélesség: 300 mm, Hosszúság: 420 mm

Primer
(alapozó)

Szélesség: 364 mm, Hosszúság: 463 mm
Vastagság: max. 50 mm (FX), max. 150 mm (HG)

PR-100

Eco tok

5 kg-ig
1. 600 ml tintához Eco tok (OPT-J0237) szükséges, mely többször felhasználható.

Vákuumasztal

2. A tintasugaras primer (alapozó) nem használható együtt LF-200 tintákkal.

UV egység

UV LED

Adatátvitel

USB 2.0

3. Az LF-140 tintákhoz az LH-100 tiszta tinta használható.

Sztenderdek

VCCI A oszt., FCC A oszt., UL, RoHS Directive, CE

Tápellátás

AC 100-240 V (automatikus váltás a két mód között)

Teljesítmény

Kevesebb mint 0,5 kVA
Hőmérséklet:

Környezeti
feltételek

Páratartalom:
Por:

20 – 35°C
35-65% relatív páratartalom

Tinták és nyomtatható anyagok

Normál irodai környezetnek megfelelően

•

Fontos! A tinta tulajdonságai, tapadása, időjárás-állósága anyagonként
változhat, ezért érdemes minden új médiát nyomtatás előtt tesztelni.

•

Néhány anyag nyomtatás előtt felületkezelést igényelhet, ezzel
kapcsolatban kérjük, tájékozódjon a forgalmazónál.

(FX) 1200 x 1090 x 770 mm / 113 kg
Méretek (Szél. x Mély. x Mag.) / Tömeg
(HG) 1200 x 966 x 920 mm / 130 kg

partner:

Kapcsolódó termék: UJF-706 UV
síkágyas nyomtató Printer
Nagy precizitású UV nyomtató
akár 150mm vastag anyagokhoz,
nyomtatási méret: 700 mm x 600 mm,
váltasztható roll média funkció.

Síkágyas asztali UV LED nyomtató . . .

• A közölt adatok közül néhány mesterségesen számított. A felsorolt speciﬁkációk és méretek esetleg változhatnak, pl. a technikai fejlesztések miatt. A cégjelzések
és márkanevek a gyártó tulajdonai. A kis pontméretet használó nyomtatók színei nyomtatófej-csere után változhatnak. Ha ugyanazon típusú nyomtatókból álló
nyomtatócsoportot használunk, a színek a csekély különbségek miatt szintén különbözhetnek. Szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk.
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The world imagines... Mimaki delivers

the power to

A piac legsokoldalúbb síkágyas UV-nyomtatói
KIVÁLÓ MÉRNÖKI MUNKA
KREATÍV INNOVÁCIÓ

Egyedülálló megoldás az egyedi és kis sorozatú nyomtatásokhoz! Az UJF-3042 sorozat gépei páratlan sokoldalúságot és nyomtatási minőséget kínálnak
a nyomtatható anyagok, termékek és felületek szinte hihetetlenül széles választékának felhaszálásához. Ezek a kompakt asztali nyomtatók korlátlan
lehetőségeket biztosítanak a végfelhasználók számára.

A Mimaki Engineering 1975-ös alapítása óta a kimagasló színvonalú innovációnak, a magas szintű mérnöki teljesítménynek és a csúcstechnológiát alkotó

Az UJF-3042 sorozat jjellemzői • • •

gyártásnak köszönhetően vezető gyártója a nagy

•

Kiemelkedő nyomtatási minőség és megbízhatóság

•

Helytakarékos, kompakt, asztali kivitel

•

Közvetlenül nyomtat a felületekre.
50 mm magasságig az FX modell és 150 mm magasságig
a HG modell esetében

•

Adatbázisból változtatható adatfolyam (pl.: névreszóló ajándékok)

műszaki eszköz-gyártás területén is.

•

Egyidejű fehér és színes nyomtatás

Legyen szó kül- és beltéri reklámdekorációról, bú-

•

Fehér festék és víztiszta lakk

•

Automata primer (alapozó)
nyomtatás funkció

formátumú nyomtatóknak és plottergépeknek. Díjnyertes fejlesztései világszerte ismertek.

A Mimaki globális vállalat, nagy műveleti bázisokkal
az Ázsia – Csendes-óceáni térségben, az Egyesült
Államokban és Európában. A Mimaki megoldásait
világszerte megelégedéssel használják a reklámeszköz kivitelezés, a széles formátumú nyomtatás,
a promóciós ajándéktárgy-készítés, a textilipar és a

torgyártásról, belsőépítészetről, csomagolásokról,
címkékról, promóciós ajándék gyártásról vagy ruházatról, a Mimaki elkötelezett fejlesztőként azon dolgozik, hogy a felhasználók elképzelése lélegzetelállító
valósággá válhasson. A Mimaki a világon mindenütt
ugyanazt a kapcsolódó szolgáltatási színvonalat garantálja, partnerein keresztül biztosítja a folyamatos

UV LED-ES FESTÉKSZÁRÍTÁS
300 x 420 mm-es NYOMTATÁSI FELÜLET (A3)
1440 x 1200 KÉPPONTOS FELBONTÁS

•

HG modellnél további két csatorna,
6 szín, valamint a fehér
és világos (light) tinták

Maximális MÉDIAVASTAGSÁG: 150 mm (HG modell)
4 / 6 szín + FEHÉR TINTA + LAKK

A több nyomtatófej és a megnövelt nyomtatási magasság
szélesebb körű média-felhasználást tesz lehetővé.

Adatbázisból VÁLTOZTATHATÓ nyomtatási adatfolyam

és minden felhasználói igényt kielégítő fogyóeszköz,
tinta, plotterkés, alkatrész és szerviztámogatást.

•••

Mimaki delivers

Nyomtathat ... Reklámajándékokat, névkitűzőket, plasztikkártyákat, vezérlőpaneleket, tollakat, irodaszereket, üvegnyitókat, kulcstartókat,
hűtőmágneseket, ajándékdobozokat, mobiltelefon és laptop tokokat, pendrive-okat, illetve kis méretű információs táblákat…

KULCSFONTOSSÁGÚ FUNKCIÓK • • •
3 UV tinta típus
• LH-100 merev UV tinta:
ellenáll a ﬁzikai és vegyi hatásoknak,
kitűnő színképzés (CMYK, W, CI, Pr)
• LF-200 ﬂexibilis UV tinta:
akár 200%-ig lehetőség van a nyomat
nyúlására az utómunkák során
(CMYK, W)
• LF-140: 6 színnel történő nyomáshoz,
lágyabb, mint az LH-100
(CMYK, Lc, Lm, W, Pr)*

Egyidejű fehér tinta
nyomtatás (alányomás is)
Az egyidejű fehér nyomtatással kiemelkedő színtelítettségű nyomatok készülnek
átlátszó vagy színes felületeken is – mindezt a munkafolyamat lassítása nélkül!
Csak 4/6 színnel
nyomva
A fehér alányomás
nélkül a színek láthatóan
kevésbé élénkek

4/6 színnel, fehér
alányomással
* az LH-140 tintaszett nem tartlamazza a lakkot,
az LH-100 lakkjával kombinálható.

A fehér alányomással
a nyomat színes
és élénk.
<A nyomatok víztiszta akril lemezre készültek.>

Fényes és réteges
felületek – hozzáadott
érték

Hasznos funkciók
a nyomtatási minőség
biztosítása érdekében

A lakkozással fényes felületet állíthat elő,
amely védi a nyomatot. A lakk többrétegű nyomásával látható, tapintható térbeli
mintázatot hozhat létre a felületen.

• Mimaki Spray Suppressor rendszer
megakadályozza, a leváló csepp képződést biztosítva nagyobb nyomtatási
megbízhatóságot és minőséget.
• Fúvóka helyre funkció átmenetileg
helyreállítja a nyomtatási minőséget,
csökkenti az állásidőt, ha lehetséges
karbantartási kérdések merülnének fel.
• Mimaki Circulation Technology (MCT)
– Az UJF-3042HG újonnan kifejlesztett
fehér festék keringési rendszere, amely
megakadályozza a pigment lerakódást, így
csökkenthető a tinta-veszteség mennyisége.

Automata primerezési funkció
Mindkét modell tartalmazza az automatikus primer funkciót. Az új tintasugaras primer
patronokat egyszerűen behelyezzük a megfelelő csatlakozóba, és lehetővé válik a primer
célzott, csak a nyomtatási területre történő felvitele.
(*) Ha primerrel és fehér vagy világos festékkel nyomtat, a gyártási sebesség kb. 50%-kall csökkenhet.
Kérjük, mindig tesztelje a primert a tervezett anyagok használata előtt!

Nyomtatott primer

Színes nyomat

Korlátlan lehetőségek

