Kornit Thunder especificações técnicas
6 Cabeças de Impressão Spectra Piezo Electric, 5 cores, 256 saídas por cabeça
Imprime até 80 peças claras por hora e até 30 peças escuras
Área de Impressão com 35 x 45 cm
Resolução de impressão até 630 dpi
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Imprime em múltipos tipos de tecido,
ambos escuros e claros
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O design robusto da Kornit Thunder e a sua tcnologia
avançada proporcionam um desempenho de alta
qualidade e velocidade a um custo reduzido.
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Capaz de Imprimir em múltiplos tipos de tecido claros e
escuros, apreciar o processo de pré-tratamento integrado
automatizado e produzir impressões consistentes de
excelente qualidade a custos mais reduzidos.

O n o s s o p ro c e s s o re vo l u c i o n á r i o
TM
NeoPigment traz os benefícios da
impressão têxtil com pigmento para o
mundo digital.
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A capacidade de produzir peças impressas digitalmente
apresentando a mais ampla gama de cores permite aos
usuários desfrutar de uma qualidade de impressão
incomparável, retornos rápidos e de alta rentabilidade.

Vantagens:

Acc

A Kornit Thunder foi especi camente projetada para
combinar tecnologia de ponta e desempenho com baixos
custos de produção. Concebida com um design robusto
para uso industrial e para as empresas com necessidades
de volumes médios de produção.
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Pprojectada para
uma produção industrial
de nível médio

International
Customer
Support

Sistema automático de pré-tratamento
integrado

C h e m i s tr y

Impressóes consistentes com
extraordinária qualidade de resultados

Kornit Thunder Especi cações Técnicas
Método de Impressão

Impressão directa em tecido

Cabeças de Impressão

Spectra Piezo Electric, 86 heads, 5 colors, 256 nozzles per head

Área de Impressão

35 x 45 cm

Substratos

Algodão, Poliester, Mistura Algodão-Poliester, Licra, Viscose, Seda,
Cabedal, Ganga, Linho, Lã e mais

Produção ( A4 shirts/hora )

Tecidos claros: Até 80, Tecidos escuros: Até 30

Dimensões

175 x 115 x 135 cm

Peso

Aprox. 600 kg

Requisitos Eléctricos

230/110VAC, 50/60Hz, 1 phase, W+N+PE

Sistema Operativo

Windows XP

Ambiente de produção

Temperatura: 18°C 30°C. Humididade: 45%-95%

Resolução de impressão

Até 630 dpi

