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MaraJet DI-LS: Ήπιο και φιλικό προς τον χρήστη μελάνι Ink Jet
Το εναλλακτικό - Με την καλύτερη αντοχή και συμπεριφορά στο τύπωμα

MaraJet DI-LS - Τα οφέλη
Plug & Play
δεν χρειάζεται να αλλάξει το προφίλ
Μελανιών
απόλυτη συμβατότητα με τα ΟΕΜ
ανταλλακτικά
αλλαγή μελανιού χωρίς καθάρισμα
Το DI-LS είναι συμβατό με τα ΟΕΜ μελάνια

Συγκριτικά μεγαλύτερη μηχανική και χημικη
αντοχή από τα ΟΕΜ μελάνια

Εφαρμογές
Το MaraJet DI-LS κατασκευάζεται για τους
εκτυπωτές Roland SC, SJ, XC, XJ, SP, VP όπως και
για άλλους εκτυπωτές συμβατούς με τα ΟΕΜ
(original) ή άλλα μελάνια.
Η σειρά υλικών για τύπωμα με το μελάνι DI-LS
περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους PVC
αυτοκόλλητο (μονομερικά, πολυμερικά) καθώς
και επικαλυμένο PVC
όπως banner και
μουσαμά, υφάσματα επικαλυμμένα ή μη, και
κατάλληλα χαρτιά.
Λόγω της υψηλής ποιότητας των χρωστικών,
επιτυγχάνονται αντοχές στο ξεθώριασμα για 2
χρόνια, για εκτυπώσεις σε ποιοτικά foils. Υπάρχει
δυνατότητα αύξησης της αντοχής στα 3 χρόνια
με επιπρόσθετη επικάλυψη βερνικιού. Τυπώματα
για εξωτερική χρήση που υπόκεινται σε μηχανική
καταπόνηση, όπως εφαρμογές επάνω σε
αυτοκίνητα, χρειάζονται περαιτέρω λαμινάρισμα
ή προστασία με βερνίκι.

Για μεγάλα στρεσαρίσματα, αυξημένη
αντοχή, και εύκολο χειρισμό

Καλύτερη αναλογία τιμής και απόδοσης
από τα ΟΕΜ μελάνια.
Οικονομική παραγωγή

Διαθέσιμα σε κασέττες και bulk system
Μεγάλη ευελιξία στην κατανάλωση μελανιών

Απαλοί και σχεδόν άοσμοι διαλύτες
Μηδαμινός αντίκτυπος στον χώρο εργασίας,
πολύ φιλικό για τον χρήστη

Επίτευξη ψιλής κουκίδας για άριστες
εκτυπώσεις
Ακόμη και σε φθηνά υλικά για τύπωμα όπως
από μονομερές PVC

Υψηλή περιεκτικότητα χρωστικής
Τέλεια αντοχή στο φως, κατάλληλο για
εξωτερική μακροχρόνια χρήση

Προσαρμοσμένος χρόνος στεγνώματος
Για παραγωγές με μεγάλες ταχύτητες χωρίς
να βουλώνουν οι κεφαλές
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Η ηπιότητα και η μικρή οσμή είναι δύο από τα
χαρακτηριστικά για τα οποία διακρίνεται το
Mara Jet DI-LS.
Η άριστη αντοχή στις
γρατζουνιές, η χημική του αντοχή, αλλά και οι
ιδιότητες τυπώματος ακόμη και σε φθηνά υλικά,
είναι
επιπρόσθετα
εντυπωσιακά
χαρακτηριστικά.
Λαμβάνοντας υπόψιν τις
διάφορες συσκευασίες του μελανιού , το DI-LS
διατίθεται σε κασσέτες ή μπουκάλια και
εξασφαλίζει την απλή αλλαγή χωρίς νέα profiles.
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Σειρά
MaraJet DI-LS 429 Yellow
MaraJet DI-LS 439 Light Magenta
MaraJet DI-LS 438 Magenta
MaraJet DI-LS 455 Light Cyan
MaraJet DI-LS 459 Cyan
MaraJet DI-LS 489 Black
1l μπουκάλι Art.-No. 3620 97 xxx

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά
Το MaraJet DI-LS έχει ακριβώς την ίδια ποιότητα
από παρτίδα σε παρτίδα.
Φιλτράρεται με φίλτρο 1 μ και έχει σταθερή
συμπεριφορά στο κατακάθισμα, κάτι που
εξασφαλίζει χρόνο αποθήκευσης ενός έτους.
BS-MMR Bulk System
Το νέο BS-MMR bulk system με τσιπάκι, παρέχει
απλοποιημένη διαδικασία παραγωγής. Η
παρωχή μελανιού ελέγχεται από το τσιπάκι και
διαρκεί για κατανάλωση 1 λίτρου.

Προτερήματα του BS-MMR
Εύκολο στην χρήση, ιδανικό για μεγάλες
καταναλώσεις μελανιού
l Πολύ καλή αναλογία τιμής / απόδοσης
l Το σύστημα επαναγεμίσματος με μελάνι
διατηρεί την διαδικασία τυπώματος χωρίς
διακοπές
l Απλή κατασκευή για εύκολη χρήση και
τοποθέτηση
l Συμβατό με μηχανήματα μέχρι και τύπου 6 Χ,
.
δεν χρειάζεται τροποποίηση
l Ενσωματώνεται στο μηχάνημα δεν χρειάζεται
πολύ χώρο σε σχέση με άλλες λύσεις και
επιτρέπει ευελιξία τοποθέτησης του εκτυπωτή

440 ml κασσέτα Art.-No. 3620 40 xxx

Υγρό Καθαρισμού MaraJet DI-UR
1l μπουκάλι
Art.-No. 3503 97 401
5 l δοχείο
Art.-No. 3503 98 401
220 ml κασσέτα Art.-No. 3503 41 401
Για εύκολο καθαρισμό
μετά από μακροχρόνια
διαλείμματα

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε
μαζί μας

ΑΕΝΤΕΠ ΑΕΒΕ
Αντιγόνης 147 10443 Αθήνα
Τηλ: 210 5150273-4 Fax: 210 5149830
info@aentep.gr www.aentep.gr
Τμήμα Ψηφιακής Τεχνολογίας
Δράκος Κων/νος
drakos.k@aentep.gr
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