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Nyhed
High-speed flatbed Truepress med roll-to-roll
option på FESPA 2015
SCREEN demonstrerer deres nyeste high-speed 150 m2 / time Truepress Jet W3200HS UV flatbed
printer på FESPA 2015 (Stand U20 / hal 6, 18-22 maj i Køln). For første gang på verdensplan, vil de
besøgende kunne se den nye 3,2 brede rulle-til-rulle option som gør Truepress Jet W3200UV til en af
branchens mest alsidige maskiner, der kan håndtere en bred vifte af både fleksible og stive materialer.
En fælles udvikling mellem SCREEN og deres datterselskab INCA Digital, gør Truepress Jet W3200UV
printer med seks farver + hvid velegnet til at imødekomme kravene fra POS, skiltning og dekoration. Den
kan udskrive på en bred vifte af stive og fleksible medier op til 3,2 x 1,6 i størrelse og op til maksimalt 50
mm tykkelse. Truepress blækket herunder high-opacitet hvid, lys cyan og lys magenta, leverer en
fremragende printkvalitet i high-definition med et stort farveomfang og er modstandsdygtig overfor
bøjning og ridser. For at sikre maksimal kvalitet, pålidelighed og produktions oppetid, er printeren udstyret
med automatisk rengøring og dyse mapping.
Under Fespa vil SCREEN udskrive en række udfordrende printopgaver, så besøgende kan se printerens
evne til at producere flotte forløb, levende farver og skarp tekst helt ned til 4 punkt. Målet er ikke blot at
påvise printerens fantastiske 150 m2 / t produktivitet med høj kvalitet, men også hvor let det er at printe
special produkter, herunder 5 og 7-lags multi-lag, baggrundsbelyst, dag&nat-grafik og super-præcis 75lpi
lenticulær med over 50m2 / time.
Truepress Jet W3200UV er tilgængelig i både en standard version (85m2 / time) og en højhastigheds
version (150 m2 / time) og brugere kan nemt opgradere fra standard til høj hastighed, når behovet i deres
virksomhed vokser. Begge modeller leveres som standard med Caldera GrandRIP +, herunder

EasyMedia mulighed for ICC-profiler. Integration til en række andre workflows er også mulig.
Printech er på messen torsdag og fredag, kontakt os på mobil nr. +4525354101 for at aftale tid

Kontakt os hvis du vil vide mere:
Tel: 7240 6242 eller kontakt@printech.dk
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