UV

CRIE PRODUTOS COM
VALOR AGREGADO
Com a impressora UV Aeron você irá desenvolver produtos
diferenciados e se destacar no mercado.
Ideal para personalizar os mais diversos
tipos de produtos e materiais como vidro,
metal, madeira, plástico, vinil, couro, tecidos
e muitos outros.
Fácil operação, baixo consumo de tinta com
baixa manutenção. Utiliza lâmpadas de
cura UV LED de baixo consumo de energia
e vida útil prolongada, proporcionando
secagem instantânea.
Utiliza tintas de alta perfomance com cores
vibrantes e preto muito mais denso.
Ótimo investimento, seu design compacto oferece excelente aproveitamento em
espaços de trabalho reduzidos.
Velocidade com alta definição e possibilidade de impressão com relevo.
Possui tecnologia WATER COOLING SYSTEM: Sistema inteligente de resfriamento e
para lâmpadas UV LED, proporcionando estabilidade na impressão e vida longa para o
sistema de cura.

Impressão cilíndrica

Impressão em relevo/braile

Impressão para PDV

Principais características:
AUTO HEIGHT DETECT SENSOR: Detecta automaticamente a distância entre o objeto a ser impresso e a cabeça de
impressão, proporcionando muito mais agilidade entre cada trabalho, sem perder qualidade de impressão.
UV LIGHT BRIGHT ADJUST: Intensidade da lâmpada UV ajustável para uma melhor cura, de acordo com o tipo do material,
possibilitando ajustar a impressão para brilho ou fosco.
POWER CLEAN: Cabeça de impressão pode ser limpa mesmo que a impressora não esteja conectada ao computador.
CONTINUOUS INK MIXING: Mecanismo de circulação continua no reservatório de tinta do branco, evitando a
sedimentação e problemas de entupimento de cabeça.

Acessórios:

VACUUM TABLE: Mesa rígida e plana, com pequenos furos
para sucção do ar abaixo de peças flexíveis ou muito leves,
as quais precisam estar planas e fixas para impressão.
Ex: policarbonato, couro, sintético, plástico, tecido, etc.

ROTARY DEVICE: Adaptador para impressão direta 360o
em objetos cilíndricos e cônicos com extrema facilidade.

ÁREA MÁX DE IMPRESSÃO

60x90 cm e 40x60 cm

CABEÇA DE IMPRESSÃO

Epson DX5 unlocked

RESOLUÇÃO MÁXIMA

Máx. até 2880 dpi’s

TRANSFERÊNCIA DE DADOS

Fibra óptica, mais velocidade e estabilidade em comparação a cabos flat

VELOCIDADE

Aprox. 180 segundos para imprimir área de 400x600mm com resolução de 720x720 dpi

PESO MÁXIMO DA MÍDIA

25Kg

SISTEMA OPERACIONAL

Win 7 / Win 8 / Win 10

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

USB 3.0

SISTEMA DE TINTA

CMYK+WWWW ou CMYK+WWVV ou duplo CMYK

TIPO DE TINTA

Tinta UV

AJUSTE DE ALTURA DE MÍDIA

Até 14 cm de altura, automático com sensor

CONSUMO DE ENERGIA

380 W

CONSUMO DE TINTA

20ml / m2

SOFTWARE RIP

Photoprint DX Plus

DIMENSÕES IMPRESSORA

130x140x55 cm / 130x80x55 cm

PESO

146Kg mod. 60x90 cm / 106kg mod. 40x60 cm

RUA MIRANDA, 560
LIBERDADE - NOVO HAMBURGO

ATENDIMENTO
51 3279.8121

WHATSAPP
51 99899.4400

EIXOPRINT.COM

