
Alta resolução com 1440dpi, 
permite imprimir em 

pequenos, médios e grandes 
formatos.

Area máxima de impressão 
1.52m (60") compatível com 

grande variedade de 
materiais.

Tintas base eco solvente com
baixo odor e excelente 
durabilidade exterior.

manutenção preventiva com
peças de reposição 

disponíveis no Brasil.

Baixo custo de impressão e Assistência e suporte técnico 
qualicados, com 

disponibilidade de peças 
pronta a entrega.
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Sistema de Secagem TintasAbast. de Materiais Limpeza de Cabeça

Sistema de aquecimento em 2
estágios, traseiro e dianteiro,

ventiladores frontais com
infra-vermelho para rápida secagem.

Sistema de limpeza automática
 temporizada. Provê maior vida útil 

para as cabeças de impressão.

Sistema aberto de tintas para
abastecimento continuo, com

Bulk Ink de 1 litro de tinta.

Alimentação e rebobinamento 
automáticos com rolos 
tensionados (opcional).

1.6

DX5 XP600

TRÊS OPÇÕES DE 
CABEÇA DE IMPRESSÃO

ECO SOLVENTE E SUBLIMAÇÃO

PC3200

19,8m²/h

15,6m²/h

26,5m²/h

10,9m²/h

16,3m²/h

12,7m²/h

22,8m²/h

8,9m²/h

10,9m²/h

7,6m²/h

15,7m²/h

PC3200



a MELHOR
solução

PARA 
impressão

digital
COM QUALIDADE

FOTOGRÁFICA

Aplicações

Banners, rótulos, flyers, 

adesivos, perfurados, etiquetas, 

front light, painéis, sinalização, 

displays, PDV, Totens, e Muito mais.

+55 41 3033-6061

contato@megagraphic.com.br

www.megagraphic.com.br

+55 41 9 9222-2451

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Micro Piezo Electric Epson DX5 | Xp600 | PC3200 – 3.5pL A 21pL gotas variáveis.

DX5 | XP600 | PC3200 - 1440 DPI.

Eco Solvente ou sublimação 04 Cores CMYK ou 6 cores CMYK Lc Lm com 
abastecimento automático de até 01 Litro (Sistema Bulk Ink incluso).

Flashjet Anti-bloqueio e Sistema Auto Cleaning com Capping Temporizado.

Alimentação e rebobinamento automáticos com rolos tensionados.

Ethernet 100BASE-T via rede (Adaptador USB opcional).

PhotoPRINT DX 12 Cloud V.12.

Display LCD com controles avançados via software.

Aquecedores em 02 estágios (traseiro e frontal) 
com linha de ventiladores e infra-vermelho frontais.

Lona, vinil, perfurado, papel, tecidos e outros

Tecnologia de impressão

Resolução Máxima

Tintas

Sistema de Limpeza de Cabeça

Abastecimento de Materiais

Interface de Comunicação

Software RIP

Painel de Controle

Sistema de Secagem

Compatibilidade de Materiais

Mesa com vácuo ajustável.

Embutida com LED na mesa de impressão e LED Móvel na estação de limpeza.

Guia linear japonesa com servo motor de alta precisão.

Sistema de Fixação de Mídia

Sistema de Iluminação Interna

Precisão Mecânica

Fundada em 2008, a Megagraphic é formada por uma equipe de prossionais 
gabaritados, com mais de 25 anos de experiência no mercado gráco, trazendo 
um portfólio completo de soluções para o mercado de impressão digital de 
grandes formatos, comunicação visual, sinalização, personalização, sublimação 
digital e têxtil.

Nossos princípios, desde a cultura organizacional quanto às 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.

Com sede em Pinhais PARANÁ prestamos suporte técnico autorizado a mais de 
3000 equipamentos de vários modelos e a mais de 1500 equipamentos vendidos 
e instalados no Brasil e na América Latina.

sobre a megagraphic


