SUBLIME
SUBLIMAÇÃO DIGITAL

1800
DPI

EPSON PRECISION CORE
Ideal para sublimação digital

sublimação profissional para estamparia digital
com confiabilidade e pós-vendas profissional

Precisão Mecânica

Barra estabilizadora THK e
Duplo Servo Motor X/Y
garantindo maior qualidade
de impressão.

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

Alta resolução com 1800dpi,
permite imprimir com
qualidade, estampas em
todos os tamanhos

Secagem e Fixação

Limpeza de Cabeça

Aquecedores em 03 estágios
Ventiladores Frontais
Secador Infra-Red.

Estação de limpeza totalmente
automática provê melhor
proteção as cabeças
de impressão.

SUBLIME TS1801S

SUBLIME TS1802S

44,0m²/h

88m²/h

30,0m²/h

60m²/h

22,0m²/h

45m²/h

11,0m²/h

22m²/h

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

Área de impressão 1.8m,
permite impressão em
bobinas de tamanhos e
gramaturas variadas.

18

Velocidade de impressão até
44m2/h com 01 cabeça ou
88m2/h com 02 cabeças
Alta produção e estabilidade.

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

Tintas

Sublimática 04 Cores
CMYK com abastecimento
automático de até 02 Litros
(com sensor de ausência de tinta).

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tecnologia de impressão

Micro Piezo Variable Dot EPSON Precision Core - 3.5pL ~ 21pL - até 1600 nozzles por cor

Resolução Máxima

1800 DPI

Tintas

Eco Solvente 04 Cores CMYK com abastecimento automático
de até 2,0 Litros (Sistema Bulk Ink incluso)

Sistema de Limpeza de Cabeça

Flashjet Anti-bloqueio e Sistema Auto Cleaning com Capping Temporizado

Abastecimento de Materiais

Alimentação e rebobinamento automáticos com rolos tensionados,
rebobinador com duplo servo motor e controle de torque

Interface de Comunicação

USB 3.0

Software RIP

PhotoPrint DX Cloud (Opcional FlexiTEXTILE)

Painel de Controle

Display LCD com controles avançados via software

Sistema de Secagem

Sistema de secagem através de infra-vermelho e linha de ventiladores frontal

Compatibilidade de Materiais

Papel para sublimação digital em diversas gramaturas

IMPRESSÃO
EM papel
transfer
TINTA
sublimatica

Aplicações
ESTAMPARIA DIGITAL, ABADÁS,
SPORTSWEAR, MODA, CAMA, MESA,
BANHO, Tecidos com base poliéster
em geral, mesh, flags,
decorativos, entre outros.

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

