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PREDSTAVITEV

Mimaki UJF-3042

Univerzalni namizni UV-LED tiskalnik
..Mimaki, vodilni proizvajalec tiskalnikov in rezalnikov velikega formata, je tokrat prijetno presenetil s tiskalnikom manjšega formata..

Tisk na:
• promocijske artikle
• osebne in ostale kartice
• prototipe embalaže
• nadzorne panele
• elektronske naprave
• keramične ploščice
• tipkovnice
• imenske ploščice
• pokale, plakete, medalje
• rokovnike, denarnice
• USB ključe, mobilne telefone
• kemične svinčnike
• notranje označevalne ploščice

Po uspešni predstavitvi inovativnega UV-LED tiskalnika UJV-160 v letu 2008, ter v letu 2009 UVLED tiskalnika JFX-1631, so se inženirji pri Mimakiju odločili nadaljevati s sedaj že prizkušeno
tehnologijo UV-LED in tokrat predstavili novi
UV-LED tiskalnik UJF-3042. Tokrat gre za tiskalnik
manjšega formata, lahko bi rekli namizni tiskalnik, saj zasede le 1,2 x 0,97 metra in tako lahko
zanj hitro najdemo prostor za postavitev tudi na
kakšni večji delovni mizi.

Prednosti UV-LED tehnologije:
•	S tiskanjem z UV-LED barvili se ne ustvarja škodljiv ozon in je tisk prijazen do okolja v primerjavi s tiskom z drugimi barvili za tiskalnike velikega formata, skladno z ECO standardi.

•	Življenska doba LED diod je nekajkrat daljša
od klasičnih UV sijalk, strošek zamenjave LED
diod pa je tudi precej nižji od UV sijalk v klasičnih UV tiskalnikih.
•	LED diode ne ustvarjajo vročine kot klasične
UV sijalke, zato je primeren tudi za tisk PVC
folij in drugih temperaturno občutljivih
materialov.
•	Zaradi LED tehnologije je prihranek električne
energije tudi do 70-%.
S tiskalnikom UJF-3042 lahko tiskamo direktno na skoraj vse materiale brez predhodne
priprave materialov z največjo resolucijo tiska
1440 x 1200 dpi, velikosti 300 x 420 mm (A3)
in debeline oziroma višine materialov do 50

mm. S posebno Mimakijevo tehnologijo
‘'Spray Suppressor system'' je poskrbljeno za
pravilen tisk in izredno čistost tudi pri majhnih detajlih, kar je še posebej zaželeno pri
drobnem tekstu. Tiskalnik je uporaben na
prav vsakem področju industrije ali osebni rabi, kjer je potreba po hitrem, kvalitetnem in
obstojnem tisku za unikatne izdelke manjših
serij in prototipe.
Poleg osnovnih barv C, M, Y, K je v tiskalniku tudi belo barvilo in prozorna tekočina za dodaten
preliv potiskane površine, ki skrbi za zaščito in
sijoč izgled. Tiskalnik UJF-3042 upravljamo, kot
je pri Mimakiju že v navadi, s priloženo programsko opremo RasterLink, dobavljiv pa je od
marca 2010 dalje.
Ekskluzivni zastopnik v Sloveniji je podjetje CDS,
demo tiskalnik pa je na voljo za ogled in testne
preizkuse na sedežu podjetja CDS.
(P.R.)
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