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Flashjet Anti-bloqueio e Sistema 
Auto Cleaning  com 

Capping Temporizado.

Tinta UV 05 Cores CMYK (Branco opcional) 
com abastecimento automático 

de até 02 Litros.

Alimentação e rebobinamento 
automáticos com 
rolos tensionados.

Impressão de alta resolução em um 
equipamento de ultima geração

Ideal para resolução fotográca

e grandes formatos.

Alta resolução com 2400dpi, 
permite imprimir em 
pequenos, médios 

Largura máxima de impressão 
1.8m permite utilização de 

bobinas de diferentes tamanhos 
otimizando área de impressão. 

Tintas UV com excelente 
gama de cores, baixíssimo 

nível de odor e alta 
resistência exterior.  

Baixo custo de impressão e
manutenção preventiva, 

gerando para sua empresa 
competitividade.

qualicados, com
disponibilidade de peças

Assistência e suporte técnico

pronta entrega no Brasil.

Lâmpadas Frontais
Iluminação frontal para projeção

de impressos em backlight.

CLASSIC

 EPSON i3200

*Recomendamos a compra da conguração CMYK+W+V somente no caso de uso contínuo da tinta branca e do verniz.

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

03 passes
360x1800

04 passes
360x2400

04 passes
720x1200

06 passes
720x1800

27,5m²/h 22,1m²/h

21,5m²/h 16,2m²/h

21,5m²/h 16,2m²/h

Produtividade Qualidade

14,1m²/h 10,9m²/h

1801

08 passes
720x2400 10,9m²/h 8,3m²/h

55,1m²/h 44,2m²/h

43,1m²/h 32,4m²/h

43,1m²/h 32,4m²/h

Produtividade Qualidade

28,3m²/h 21,9m²/h

1802

21,8m²/h 16,7m²/h
Qualidade: Eclosão 70%
Produtividade: Eclosão 30%



a MELHOR
solução

PARA 
impressão
digital UV

COM QUALIDADE
FOTOGRÁFICA

Aplicações

Banners, outdoors, fachadas, 

adesivos, perfurados, envelopamento, 

front light, painéis, sinalização, 

displays, PDV, Totens, e Muito mais.

sobre a megagraphic

+55 41 3033-6061

contato@megagraphic.com.br

www.megagraphic.com.br

+55 41 9 9222-2451

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
EPSON i3200 - 4pL

2400DPI.

UV 05 Cores CMYK (Branco opcional) com abastecimento automático e sensor 
de nível (Sistema Bulk Ink incluso).

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

Alimentação e rebobinamento automáticos com rolos tensionados.

USB 2.0.

PhotoPrint DX Cloud.

Display LCD com controles avançados via software.

Backlight, 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

Compatibilidade de Materiais

Mesa com vácuo ajustável.

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

Sistema de Fixação de Mídia

Sistema de Iluminação Interna

Sistema de Cura UV Duas Lâmpadas de cura UV alta potência, sistema de Resfriamento das Lâmpadas à água.

Sistema Duplo Fibra Óptica permite maior estabilidade.

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

Comunicação Eletrônica

Precisão Mecânica

Sistema de Proteção da Tinta Branca Circulador da tinta branca no tanque de abastecimento, evita que ela permaneça parada.

Congurações de Impressão DUPLO CMYK | CMYK+BRANCO (impressões em materiais transparentes ou coloridos.)

Sistema de Anti-choque Sistema de proteção anti-colisão da cabeça de impressão. 

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.

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.


