
 

VG2-640 SKÆREPRINTER

NYE EGENSKABER:

NYE EGENSKABER:

NYE EGENSKABER:

NYE EGENSKABER:

F2100 DTG-PRINTER

LEF2-200 UV-PRINTER SC80600 STORFORMATPRINTER

• Automatiske pinch rollers: 
Løftes selv inden printeren 
begynder at skære. 

• Ny TR2-blæk m. orange: 
Print helt nye farver, der før 
var uden for rækkevide.

• Nyudviklede mediaclamps: 
Kan blive siddende mens du 
laver ’sheet cut’.

Nu endnu lettere at bruge. Den kan betjenes via tablet, smartphone eller på selve 
printeren. Har indbygget LED lys så du kan se print og test + mere præcis kontur-
skæring, højere printhastighed, i bedre kvalitet, samt miljørigtigt blæk i poser. Du 
kan printe med 8 farver eller 2xCMYK for højere hastighed.

• Print realistiske teksturer 
og 3D-effekter med gloss 
eller matte finish.

• Automatisk blæk- 
cirkuleringssystem

• Mist-filtre fanger oversky-
dende blæk, og beskytter 
mod ’overspray’

UV flatbed printer med bordstørrelse på 508mm x 330mm og en frihøjde på 100 mm. 
Print direkte på mange forskellige ting og overflader med CMYK+hvid+lak og, som 
noget nyt, også med indbygget primer, der giver bedre vedhæftning på eks. akryl og 
plast. Slå dig løs og print realistiske teksturer og 3D-effekter i blank og mat finish. 

• Levende farver + robust hvidt 
blæk, der er modstandsdygtigt 
over for krakelering!

• Automatisk vedligeholdelse 
med separat rensepatron.

• Print på T-shirts, poloshirts, 
sweatshirts, babytøj,  
indkøbstasker, og mange  
andre bomuldsartikler

Print direkte på tekstiler med CMYK og hvid! Bruger Epson UltraChrome G-blæk, som 
giver levende farver og samtidig er modstandsdygtigt overfor krakelering. Printeren 
kræver mindre vedligeholdelse, da den har en automatisk vedligeholdelsestilstand 
der benytter en separat rensepatron.

9-farvet 64” storformatprinter, udstyret med et avanceret automatisk opspændings-
kontrolsystem (AD-ATC), optimeret indføringensgreb, og speciel rød blæk der kan mat-
che op til 98,2 % af PANTONE’s helt dækkende farver! ’PrecisionCore TFP-printhoveder’ 
og UltraChrome GS3-blæk, giver enestående farver hver gang.  

• Avanceret, automatisk 
opspændingssystem

• Epson PrecisionDot:  
forbedret produktivitet 
og printkvalitet

• Print op mod 98,2 %  
af PANTONE’s helt  
dækkende farver!

LAMINATORER I PRINTMEDIER I RIP LØSNINGER I SERVICE I VÆRKTØJ I FOLIER I SKÆREPLOTTERE
SKÆREBORDE I KURSER I MILJØRIGTIGE LØSNINGER I STORFORMATPRINTERE I VARMEPRESSERE
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