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ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Με μέγιστη ταχύτητα 66.5 m²/ώρα και 
εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης σε PVC 
ακόμα και στα 33.1 m²/ώρα, ο εκτυπωτής 
αυτός ανταποκρίνεται απόλυτα στις 
αυξανόμενες απαιτήσεις για υψηλή 
παραγωγικότητα στις αγορές των out-
door επιγραφών και των γραφικών
εσωτερικού χώρου.

ΜΕΛΑΝΙΑ ECO-SOLVENT ΧΑΜΗΛΗΣ
ΟΣΜΗΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Τα ήπιας οσμής, eco-solvent SX μελάνια
προσφέρουν εκτύπωση σε υψηλές ταχύ-
τητες και μοναδική ποιότητα. Η προσθή-
κη του Γκρι χρώματος στο 7-χρωμο
μοντέλο εξασφαλίζει πραγματική αναπα-
ραγωγή ασπρόμαυρων εικόνων χωρίς
χρωματικές μετατοπίσεις, καθώς και πιο
ομαλές χρωματικές διαβαθμίσεις στις
έγχρωμες εκτυπώσεις.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DYNAMIC DOT
PRINTING

Η Τεχνολογία Dynamic Dot Printing
ελέγχει και βελτιστοποιεί το μέγεθος της
κουκίδας, ώστε να παράγεται πλούσιο
χρώμα με μεγάλη λεπτομέρεια και
γυαλιστερό φινίρισμα. Η τεχνολογία
DDP προσφέρει υψηλή χρωματική
πυκνότητα, ιδανική για παραγωγή
backlit εκτυπώσεων, χωρίς απώλεια
ταχύτητας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SMART PASS 4 (SP4)

Οι νέοι αλγόριθμοι ρύθμισης κουκίδας
της SP4 ελέγχουν τη ροή μελάνης ώστε
να παράγεται το ιδανικό μέγεθος κουκί-
δας για κάθε υλικό, επιτυγχάνοντας
εξαιρετική ποιότητα εικόνας. Χάρις
στην τεχνολογία SP4 μειώνεται
δραστικά το banding στις υψηλές
ταχύτητες και η ποιότητα παραμένει
υψηλή.

SMART NOZZLE MAPPING 2 (SNM2)

Οι νέοι αλγόριθμοι ρύθμισης κουκίδας
έχουν βελτιώσει την απόδοση της λειτουρ-
γίας Smart Nozzle Mapping, με 
αποτέλεσμα
να καλύπτονται πιο αποτελεσματικά τα
χαμένα ακροφύσια.

CP_MANAGER

Σχεδιασμένο ειδικά για τη σειρά Color-
Painter, το CP_Manager software ενημερώ-
νει τον χειριστή για τη λειτουργία του
εκτυπωτή και προειδοποιεί για 
οποιοδήποτε
πρόβλημα μέσω email ή μηνύματος στο
Twitter™*. Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα
να δίνει εντολές στον εκτυπωτή μέσω
Twitter™* από smartphone και να ελέγχει
λειτουργίες όπως θερμοκρασία φούρνου,
καθαρισμό κεφαλών κ.α.

* Σήμα κατατεθέν της Twitter, Inc.



M-64s

ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ

Οι βιομηχανικού τύπου, υψίσυχνες
κεφαλές παραγωγής εξασφαλίζουν
ασύγκριτες ταχύτητες εκτύπωσης. Οι
κεφαλές φέρουν πρόσθετες προστα-
τευτικές πλάκες (καπάκια) για την
προστασία των ακροφυσίων (508 ανά
κεφαλή) από μηχανικές βλάβες που
μπορεί να προκληθούν από δύσκολα
στο χειρισμό, άκαμπτα ή θερμοευαί-
σθητα υλικά. Με σύστημα “one click”
για εύκολη τοποθέτηση.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ο ColorPainter M-64s διαθέτει οπτικούς
αισθητήρες που καλιμπράρουν αυτόματα
την κίνηση και τη θέση του υλικού (και
προς τις δύο κατευθύνσεις), εξασφαλί-
ζοντας εξαιρετικό αποτέλεσμα χωρίς κόπο.

ON-CARRIAGE ΙΟΝΙΣΤΗΣ

Ο ιονιστής που έχει τοποθετηθεί στον
φορέα των κεφαλών εξουδετερώνει τον
στατικό ηλεκτρισμό του υλικού, μειώ-
νοντας τα προβλήματα που προκύπτουν
από αυτόν στην εκτύπωση, ακόμη και σε
ξηρά περιβάλλοντα.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Η ροή αέρα στο εσωτερικό του εκτυ-
πωτή έχει σχεδιαστεί εκ νέου για
γρηγορότερο στέγνωμα της εκτύπω-
σης. Το σύστημα κυκλοφορίας του
αέρα εισάγει αέρα από το πίσω μέρος
του εκτυπωτή και τον διοχετεύει κατά
μήκος του μπροστινού καλύμματος και
στο εξωτερικό του εκτυπωτή.

ΙΣΧΥΡΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ

Ο ισχυρός φούρνος επιταχύνει το στέ-
γνωμα της μελάνης. Σε συνδυασμό με 
το σύστημα ροής του αέρα βοηθά στην
ασφαλή ανατύλιξη του υλικού σε κάθε
mode εκτύπωσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΥΛΙΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Το σύστημα ανατύλιξης υποστηρίζει
υλικά βάρους έως 50kg και, χάρις στην
υψηλή ροπή που αναπτύσσει, έχει τη
δυνατότητα ανατύλιξης του υλικού
μέχρι τέλους.  Έτσι, είναι εφικτή η εκτύ-
πωση “roll-to-roll” ολόκληρου ρολού
μουσαμά μέγιστου πλάτους.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ

Εύκολη φόρτωση και εξαγωγή ρολού από
την τροφοδοσία και την ανατύλιξη, ακόμα
και για ρολά μέγιστου πλάτους.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

Οι ενσωματωμένες βοηθητικές δεξαμε-
νές μελάνης για κάθε χρώμα εξασφαλί-
ζουν αδιάλειπτη εκτύπωση και πλήρες
άδειασμα του δοχείου μελανιού, ενώ
επιτρέπουν την αλλαγή μελανιού χωρίς
διακοπή της λειτουργίας.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η OKI προσφέρει εγγύηση 3 ετών για
τον εκτυπωτή και τις κεφαλές, χωρίς
περιορισμό στη χρήση των κεφαλών.
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1626 mm
1616 mm

220 mm (8.7")

Loose/outer, Tension/inner, Tension/outer
USB 2.0

15–30 ºC, 30–70 % RH
5–35 ºC, 10–80 % RH

*

Επίσημος Αντιπρόσωπος
Αργοστολίου 11
Αγ. Δημήτριος 17342 - Αττική
T/F: 210 9823800
info@graphcom.gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
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