
ST-1000 A2 Boy Masaüstü Tişört Baskı Makinesi 

Açıklama: 

A2 boyutundaki tişört baskı makinesi Epson TFP baskı kafaları ile çalışır. Kişi ya da kurumlara özel tişört baskısı 

yapmak, numune veya prova üretimi için tasarlanan F serisi masaüstü baskı makinesi özellikle tişört 

mağazaları, e-ticaret siteleri, moda firmaları ve dizaynırlar için pratik çözümler sunar. 

1. Özellikler:

1) A2 baskı boyutu & 3 farklı boyda palet seçeneği.

Paletler: Standart: 

Seçenekler: 

Yeni Özellikler 

350mm*400mm ( bayan bedeni )

380mm*480mm ( erkek bedeni)

2 50mm*300mm ( çocuk bedeni)

Kullanımı kolay ve daha yüksek verimlilikte çalışan patentli paletler. 

Japon malı hidrolik menteşe sayesinde, hızlı bir şekilde giysiyi 

yerleştirmek için çerçeve herhangi bir açıda durdurulabilir. 

2) Beyaz ve CMYK renkleri tek geçişte basma kabiliyeti.
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3)Tek tuşla Beyaz & CMYK renk baskısı. Beyaz renkden sonra, palet renk baskısı için kendiliğinden başa döner.

4) Laser sensor baskı kafasının korunmasını sağlar.

5) Farklı yerlerdeki pencereler vasıtasıyla düzenli yapılması gereken bakımlar kolaylaştırlımıştır.
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6) Boya hazneleri, düzenli boya akışı sağlayacak ve sıklıkla bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

 Boya kartuşu Vakumlu boya torbası

2. Özellikler:
Ana sistem: Epson P5080 (A2 boy ve 11 renk)
Rip yazılımı: HFRIP 2.0 (Beyaz ve renkler beraber basılır & koyu renk giysi desteği)
Baskı kafası: Epson TFP, 10*360 nozzle, VSDT
Renkler: CMYK+ 6* beyaz kanallı (koyu renk giysi desteği)
Baskı yönleri: Akıllı tek ve çift yönde baskı
Hız: 90 saniye / adet, her vardiyada 300 adet (koyu renk giysi ve bayan bedeni)
Giysi kalınlığı: 0-25mm (spor kazak desteği)
Çözünürlük: 2880*1440dpi
Boya: Su bazlı pigment tekstil boyası
Malzeme: Pamuk, Pamuk/Polyester, Lycra, Viskon, İpek, Keten, vs
Kullanılan diğer malzemeler: Koyu ve açık renk giysiler için ön işlem solüsyonu. Temizleme solüsyonu ve
baskı kafası temizleme seti
Yükseklik ayarı: Otomatik veya el ile ayarlama
Kafa koruma: Laser sensorlü otomatik koruma sistemi
Güç: 110-220V, 50-60HZ, 280W
Arayüz: USB2.0/1.1, 1GB Ethernet, 320M hafıza
İşletim sistemi: Windows XP/ Win7, Mac, Linux
Çalışma ortamı: Sıcaklık: 15-35℃, Nem: 20-80RH
Boyut & Ağırlık: Paketli ölçüler: 1660X1000X 660MM  / 155kg  Paletler:
Paletler:       Standart:     350mm*400mm ( bayan bedeni )

       Seçenekler: 380mm*480mm ( erkek bedeni ) 250mm*300mm ( çocuk bedeni )




