POTENZA
SOLVENTE

1440
DPI
KONICA MINOLTA
Qualidade e Produtividade

alta resolução, produtividade e baixo custo de impressão

Preparado p/ Upgrade

Motor Panasonic

Equipamento preparado para
receber upgrade de 04 para
08 cabeças KM512/14pL.

Servo Panasonic altíssima
precisão com velocidade
e longa durabilidade.

Velocidade
de impressão
*usando a largura
máxima de
impressão do
equipamento.

Alta resolução com 1440dpi,
permite imprimir em
pequenos, médios
e grandes formatos.

Modo Produção
02 passes.
Modo Normal
03 passes.
Modo Qualidade
04 passes.
Modo Superior
06 passes.

Área de impressão 3.2m de
largura útil permite
impressões sem emendas.

Secagem Infra-Vermelho

Transmissão de dados

Sistema de secagem infra-red
4 fibras Óticas que aperfeiçoa
para secagem rápida da mídia,
a velocidade, qualidade e a
aquecedores traseiro, mesa e frontais
confiabilidade da transmissão.
para melhor ancoragem e secagem da tinta.

PZR 3204

PZR 3208

48m²/h

85m²/h

37m²/h

66m²/h

26m²/h

46m²/h

16m²/h

26m²/h

Tintas solvente com baixo odor,
ampla gama de cores,
vivacidade, alta resistência e
excelente durabilidade exterior.

Baixo custo de impressão e
manutenção preventiva,
gerando para sua empresa
competitividade.

Assistência e suporte técnico
qualificados, com
disponibilidade de peças
pronta entrega no Brasil.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tecnologia de impressão

Konica Minolta KM512 com 14pL drop volume

Resolução Máxima

1440 DPI

Tintas

Solvente 4 Cores CMYK

Sistema de Limpeza de Cabeça

Purge positivo automático e Flush com solvente automático

Abastecimento de Materiais

Alimentação e rebobinamento automáticos com rolos tensionados

Interface de Comunicação

USB 2.0

Software RIP

PhotoPRINT DX Cloud

Painel de Controle

Via software

Sistema de Secagem

Aquecedores traseiros, mesa, dianteira e linha de ventiladores frontais com
infra-vermelho

Compatibilidade de Materiais

Lona, vinil, perfurado, papel, tecidos e outros

impressora
digital
grande
formato
tinta
base solvente

Aplicações
Banners, outdoors, fachadas,
adesivos, perfurados, envelopamento,
front light, painéis, sinalização,
displays, PDV, Frotas, Totens, e Muito mais.

sobre a megagraphic
Somos especialistas em fornecimento de soluções técnicas para o mercado de
impressão digital em grandes formatos, comunicação visual, sinalização,
sublimação digital e têxtil. Com mais de 17 anos de experiência prestando
suporte a mais de 3000 equipamentos instalados, recebemos diversos prêmios
internacionais.
Desde a cultura organizacional quanto as escolhas de nossos produtos
comercializados são baseados em: Qualidade, Continuidade e Responsabilidade.
Visamos sempre atuar entre as melhores empresas do segmento, fornecendo
produtos e serviços de qualidade, prezando sempre pela ética e transparência,
consolidando assim nossas marcas.

+55 41 3033-6061
+55 41 9 9222-2451
contato@megagraphic.com.br
www.megagraphic.com.br

