Zaawansowane oprogramowanie RIP maksymalnie zwiększa wydajność

Intuicyjna i wygodna obsługa

Druk 3-warstwowy
Umożliwia jednoczesne
drukowanie 3 warstw:
np. kolor -> biały -> kolor

Funkcja aktualizacji przez Internet:
1. Przejrzyste ikony umożliwiają
intuicyjną i wygodną obsługę

2. Powiązane funkcje wyświetlane są
w jednym oknie, co ułatwia obsługę
oprogramowania, a opcja „Dodaj do
ulubionych” umożliwia zapisanie
regularnie używanych layoutów

3. Postępy druku można śledzić
na głównym ekranie

Specyfikacje

Funkcja ta umożliwia łatwą
aktualizację oprogramowania oraz
pobieranie profili przez Internet.

Materiały eksploatacyjne
JV300-130

JV300-160

Produkt

Kolor

Głowica piezo On-demand (podwójna naprzemienna głowica drukująca)

Cyan

SPC-0501C

Rozdzielczość

360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1440 dpi

Magenta

SPC-0501M

Rozmiar kropli

Min. 4pl, Max.35pl

Yellow

SPC-0501Y

Black

SPC-0501K

Atramenty ekosolwentowe: SS21/BS3/ES3 (do nabycia oddzielnie)

Light Cyan

SPC-0501LC

SS21: 9 kolorów (CMYKLcLmLkOrW), BS3 (CMYK), ES3 (TBD)

Light Magenta

SPC-0501LM

Light Black

SPC-0501Or

Głowica drukująca

Wysokość głowicy

2 mm/2,5 mm/3 mm (+ 1 mm lub + 2 mm) * regulacja ręczna

Rodzaj atramentu
Kolor atramentu

SS21: kartridż 440 ml / opakowanie 2 l (biały: tylko kartridż 220 ml)
BS3: opakowanie 600 ml
ES3: kartridż 440 ml (biały: tylko kartridż 220 ml)

Opakowania atramentu

Maks. szerokość druku

Max.1,361mm

Maks. szerokość mediów

Max.1,371mm

Grubość mediów

Orange

SPC-0501Lk

White

SPC-0504W-2

Max.1,610mm

Cyan

SPC-0588C

Max.1,620mm

Magenta

SPC-0588M

Yellow

SPC-0588Y

SS21

1 mm lub mniej

Black

SPC-0588K

Wymiary zewnętrzne

2 541 mm (szer.) x 707 mm (gł.) x 1 392 mm (wys.)

2 793 mm (szer.) x 707 mm (gł.) x 1 392 mm (wys.)

Light Cyan

SPC-0588LC

Wymiary do transportu

2 666 mm (szer.) x 750 mm (gł.) x 1 050 mm (wys.)

2 916 mm (szer.) x 750 mm (gł.) x 1 050 mm (wys.)

Light Magenta

SPC-0588LM

170.6kg

182.4kg

Light Black

SPC-0588Or

Orange

SPC-0588Lk

1 440 W × 2 lub mniej (100 V) / 1 920 W × 2 lub mniej (200 V)

Blue

SB53-BL-44

VCCI klasa A /FCC klasa A / UL 60950-1 / Oznakowanie CE (Dyrektywa EMC,
Dyrektywa o niskim napięciu, Dyrektywa Maszynowa) / Raport CB
UL60950-1ETL / Dyrektywa RoHS / Dyrektywa REACH / Oznakowanie CCC
(w trakcie procesu uzyskiwania) / Energy Star / Certyfikat RCM

Magenta

SB53-M-44

Waga roli

40 kg lub mniej

Waga urządzenia
Zasilanie

2 zespoły jednofazowe (AC100~120V/220~240V +/-10%) 50/60Hz±1Hz

Pobór mocy
Stosowane standardy
Środowisko pracy

Temperatura: 20–30°C Wilgotność: 35-65% wilgotność względna (bez kondensacji)

Dostępne 4 zestawy atramentów:
4 zestawy atramentów

Sb53

4 kolory (druk o dużej prędkości)

SS21

Yellow

SB53-Y-44

Black

SB53-K-44

Deep Black

SB53-DK-44

Light Blue

SB53-LBL-44

Light Magenta

SB53-LM-44

Blue

SB53-BL-2L

Magenta

SB53-M-2L

8 kolorów (gładkie, żywe kolory)

Yellow

SB53-Y-2L

6 kolorów + Biel/Biel (druk biały o dużej gęstości)

Black

SB53-K-2L

6 kolorów (druk sublimacyjny)

Seria

Sb53

Dzięki 4 zestawom kolorów, zawierającym atramenty do druku solwentowego i sublimacyjnego,
JV300 jest urządzeniem niezwykle uniwersalnym i wydajnym.

Deep Black

SB53-DK-2L

Light Blue

SB53-LBL-2L

Light Magenta

SB53-LM-2L

• Niektóre z próbek przedstawionych w niniejszym dokumencie są wynikiem renderowania komputerowego • Specyfikacje, wygląd i wymiary wymienione w niniejszym folderze mogą
podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia (w celu usprawnień technicznych itp.) • Nazwy przedsiębiorstw i towarów wymienione w niniejszym folderze są znakami
towarowymi właściwych korporacji • Plotery typu inkjet drukują punktami o bardzo małej wielkości, tak więc kolory mogą różnić się po wymianie głowic drukujących. Należy również
zauważyć, że przy pracy na wielu ploterach kolory mogą nieznacznie różnić się między nimi ze względu na niewielkie różnice indywidualne • Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń

kartridż 440 ml

kartridż 220 ml

opakowanie 2 l

kartridż 440 ml

opakowanie 2 l

Uniwersalny, wysokiej jakości ploter drukujący...
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The world imagines... Mimaki delivers

Ploter drukujący kolejnej generacji łączący wspaniałe rezultaty druku z wysoką wydajnością
INŻYNIERYJNA PERFEKCJA
I KREATYWNA INNOWACJA
Firma Mimaki Engineering, założona w Japonii
w 1975 r. przez lata pracowała na osiągnięcie pozycji
globalnego lidera z bazami operacyjnymi w krajach
Azji i Pacyfiku, Europy i w Stanach Zjednoczonych.

JV300 series

Znana z nagradzanej wydajności swoich produktów,
niezrównanej jakości konstrukcji i innowacyjnej
technologii, firma Mimaki jest wiodącym producentem szerokoformatowych ploterów do druku
atramentowego i wycinarek przeznaczonych na
rynek oznakowań i poligrafii, rynek tekstylny, odzieżowy i rynki przemysłowe. Mimaki oferuje też pełną
gamę produktów dodatkowych: sprzęt, oprogramowanie oraz materiały eksploatacyjne, takie jak
atramenty i ostrza do cięcia.

Duże prędkości druku do 105,9 m² na godzinę
Wysoka rozdzielczość druku, aż do 1 440 dpi
Dwie różne szerokości druku: 1 361 mm i 1 610 mm

Podwójna, naprzemienna głowica drukująca

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Najnowszy, niezwykle wydajny ploter drukujący Mimaki serii JV300 stanowi nowy punkt odniesienia dla profesjonalnych ploterów szerokoformatowych. Dzięki możliwości stosowania różnych rodzajów atramentu JV300 umożliwia tworzenie zadziwiających wydruków w jakości fotografii przy
największych dostępnych w tej klasie prędkościach i stanowi doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów z branży szerokoformatowego druku
oznakowań i poligrafii, producentów odzieży i odzieży sportowej, drukarni i wielu innych klientów.

Umożliwia stosowanie dużych prędkości w druku szerokoformatowym
1 głowica: 1440 dysz (180 dysz w 8 rzędach)

Długość dyszy
ok. 25,4 mm
ok. 50,8 mm
Szerokość dyszy
ok. 31 mm

ok. 101 mm

Duży rozmiar kropli przy wysokich
prędkościach druku
Umożliwia osiągnięcie dużej gęstości druku poprzez
eliminowanie przerw pomiędzy kroplami.

Wybór licznych atramentów ekosolwentowych i tuszów do sublimacji:
- zestaw 9 kolorów (SS21), zawierający atrament w kolorze pomarańczowym,
jasnoczarnym i białym
- zestaw 6 kolorów do druku żywych kolorów metodą sublimacji (Sb53)

Max. rozmiar kropli = 35pl
1/360 inch

Średnia
14pl
Mała
4pl

Dostępna w trybie wysokiej prędkości

ATRAMENTY SOLWENTOWE I TUSZE DO SUBLIMACJI

UISS, Uninterrupted Ink Supply System

DOSTĘPNE 2 SZEROKOŚCI DRUKU

Wykorzystuje dwa kartridże na kolor w trybie 4-kolorowym.
Kiedy jeden kartridż z atramentem kończy się, system
automatycznie przełącza się na drugi kartridż zawierający
atrament tego samego koloru, co pozwala na długie serie
druku niewymagające obecności operatora.

MAKS. ROZDZIELCZOŚĆ 1 440 DPI

System MAPS3 z technologią zmiennej kropli
i dużej kropli zapewniający wysoką jakość
przy dużych prędkościach druku

TRYBY KOLORÓW 4/6/7/8
MAKS PRĘDKOŚĆ 105,9 M²/H

UISS

System grzania z 3 inteligentnymi grzałkami

Mimaki delivers

Duża
35pl

1/360
inch

Wysoka gęstość bez przerw między kroplami

System UISS i, opcjonalnie, system MBIS III
wbudowane w system podawania atramentu
w 2-litrowych opakowaniach

Od zewnętrznego oznakowania i billboardów do
dekoracji wnętrz i umeblowania, od opakowań
i etykiet do upominków promocyjnych i odzieży –
firma Mimaki zaangażowana jest w rozwój technologii, która ustanawia nowe standardy w branży,
tworząc maszyny i produkty zamieniające to,
co wyobrażą sobie nasi klienci, w zapierającą dech
w piersiach rzeczywistość.

Kiedy kartridż z atramentem kończy się,
lampka ostrzegawcza zaświeci się na
czerwono, a system automatycznie
przełączy się na drugi kartridż zawierający
atrament tego samego koloru

Oznakowania, grafiki samochodowe, reklamy w miejscu sprzedaży, banery, plakaty, odzież
i odzież sportową, odzież promocyjną, grafiki wystawowe, naklejki, oznakowania na odzież,
wydruki na płótnie i wiele, wiele więcej...

Twórz

Podwójna naprzemienna głowica drukująca

4 kolory
PCV

8 kolorów
0

Jakość robocza
540x720dpi
4Pass Bi Hi
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32.7m2/h

Wysoka prędkość
720x1080dpi
6Pass Bi Hi
Jakość standard
720x1440dpi
12Pass Bi Hi
Wysoka jakość
1440x1440dpi
16Pass Bi Hi
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Bannery
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Jakość superrobocza
360x360dpi
1Pass Bi Hi

105.9m 2/h

Jakość robocza
540x360dpi
2Pass Bi Hi

PCV

0

6 kolorów + biel

LC LM LK Or
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Jakość robocza
540x360dpi
6Pass Bi Hi

30 40
22.7m2/h

Bannery

0

Wysoka prędkość
540x720dpi
8Pass Bi Hi

17.4m2/h

Wysoka prędkość
540x360dpi
4Pass Bi Hi

Wysoka prędkość
540x720dpi
32.7m2/h
4Pass Bi Hi

Jakość standard
720x1080dpi
12Pass Bi Hi

10.5m2/h

Jakość standard
540x720dpi
8Pass Bi Hi

Jakość standard
720x720dpi
4Pass Bi Hi

Wysoka jakość
720x1440dpi
24Pass Bi Hi

Wysoka jakość
720x1080dpi
8Pass Bi Hi

69.2m2/h

29.5m2/h

5.3m2/h
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Jakość robocza
360x360dpi
2Pass Bi Hi

Wysoka jakość
720x1080dpi
16Pass Bi Hi
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Druk 2-warstwowy
(kolor -> biel / biel -> kolor)

Ogólna
przezroczystość 0
Wysoka prędkość
720x1080dpi
14Pass Bi Hi
Jakość standard
720x1080dpi
18Pass Bi Hi
Wysoka jakość
720x1440dpi
32Pass Bi Hi
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Druk 3-warstwowy
(kolor -> biel -> kolor)

3

4

3.1m2/h

2.3m2/h

1.3m2/h

Ogólna
przezroczystość 0

1

2

Wysoka prędkość
720x1080dpi
18Pass Bi Hi
Jakość standard
720x1080dpi
24Pass Bi Hi
Wysoka jakość
720x1440dpi
32Pass Bi Hi

3

4

2.3m2/h

1.3m2/h

0.8m2/h

MAPS3 (Mimaki Advanced Pass System 3)

Technologia kontroli kształtu fali

Atramenty SS21 pomarańczowy i light black

Umożliwia bardziej równomierne schnięcie atramentu
poprzez rozproszenie kropli atramentów pomiędzy przejściami.

Zapewnia wysokiej jakości rozdzielczość wydruku poprzez
wyrzucanie kropli atramentu w linii prostej, przez co są one
idealnie okrągłe, tworząc wyraźne i ostro zaznaczone
kontury liter, linie i krawędzie.

Nowy atrament procesowy w kolorze pomarańczowym zapewnia
szerszą gamę odcieni, pokrywającą 94% karty kolorów PANTONE.
Light black umożliwia większą kontrolę balansu szarości
i dokładny druk w skali szarości.

PIĘKNE EFEKTY

DRUK PRZY DUŻYCH PRĘDKOŚCIACH

KLUCZOWE ELEMENTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

15.4m2/h
Normalne przejście

MAPS3

Dzięki technologii kontroli kształtu
fali krople atramentu zyskują niemal
idealnie okrągły kształt

Bez technologii kontroli kształtu fali
krople atramentu przybierają kształt
zniekształconych okręgów

Tylko tradycyjne atramenty

Z użyciem atramentu pomarańczowego

Tylko tradycyjne atramenty

Z użyciem atramentu jasnoczarnego

