DOT
High Quality Plotter

•

Σχεδιασμένο για εύκολη χρήση

•

Κατασκευασμένο για να λειτουργεί 24
ώρες / 7 ημέρες

•

•

Εντελώς αθόρυβο

•

Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής

•

Ανταγωνιστική τιμή / απόδοση

Plotter ΠολυΠατρόν σειρά DOT 180/220
H σειρά plotter ΠολυΠατρόν Dot ενσωματώνει την κορυφαία ηλεκτρονική τεχνολογία
εκτύπωσης ψεκασμού, με προηγμένο λογισμικό για απόλυτο έλεγχο και διακεκριμένο Ευρωπαϊκό
μηχανολογικό σχεδιασμό για μια μακροχρόνια επένδυση.

•

Εύκολο και γρήγορο στη χρήση
Σύστημα ταχείας αλλαγής του ρολλού του χαρτιού. Ιδανικά σχεδιασμένο για τις σύγχρονες
ανάγκες εκτύπωσης τοποθετήσεων για άμεση κοπή. Γρήγορο και ανέξοδο στη συντήρηση.

•

Έξοδος τυπωμένου χαρτιού
Οι τυπωμένες τοποθετήσεις τυλίγονται σε έναν εξαιρετικά ελαφρύ άξονα αλουμινίου (διαμέτρου
έως 200χιλ.). Εναλλακτικά το χάρτι πέφτει ελεύθερα μπροστά στο plotter

•

Μελάνι
Μειωμένη κατανάλωση μελανιού σε σύγκριση με άλλα plotters. Καθαρισμός των κεφαλών
εκτύπωσης μέσω κατάλληλου λογισμικού. Ενδειξη ποσότητας μελανιού. Εύκολη αλλαγή κασέτας
μελανιού.

•

Το περιβάλλον
Για την κατασκευή του χρησιμοποιούνται υλικά υψηλής ποιότητας και φιλικά προς το περιβάλλον,
ανακυκλώσιμα κατά 100% σχεδόν με το τέλος της χρήσης του.

DOT
High Quality Plotter
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατανάλωση ισχύος

70W

Παροχή ισχύος

100-260 V auto switch

Διασύνδεση

USB 2.0

Τεχνολογία Ψεκασμού

HP 1645 or compatible

Κεφαλές εκτύπωσης

HP 1 / 2 / 3 / 4

Φάρδος εκτύπωσης χαρτιού

180 cm / 220 cm

Είδος χαρτιού

Starting at 20 gr/m2

Επίπεδο θορύβου

<40 dB

Μορφές αρχείων λειτουργίας

HPGL / HPGL2 / ISO / AAMA-ASTM / DXF

Απαιτήσεις λειτουργικού λογισμικού

Windows 7 / Vista / XP 32 & 64 bits

Ταχύτητα εκτύπωσης

x2 headsDOT 180

200 m²/h

x4 headsDOT 180

150 m²/h
100 m²/h

x2 headsDOT 220

50 m²/h

x4 headsDOT 220
0.5 m/s

1 m/s

1.5 m/s

2 m/s

DOT 220
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www.polytropon.com

> ΠολυΠατρόν - Σχεδιασμός Πατρόν και Αυτόματη Τοποθέτηση
> VSticher - 3D Μοντελοποίηση Ενδυμάτων
> ΠολυΠατρόν DOT Plotter - Εκτυπωτές Inkjet Υψηλής Ποιότητας
> ΠολυΟργάνωση - PLM και Οργάνωση Παραγωγής
> OrbitVU - Φωτογράφιση Προϊόντων σε 360°
> Mockshop - Visual Merchandising

