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BMYK

Süper Draft
360x600, 2 pass, Bi

0

70 m2/s

Draft
360x900, 3 pass, Bi 46 m2/s

Yüksek Hız
360x900, 4 pass, Bi 36 m2/s

Standart
720x900, 6 pass, Bi 25 m2/s

Yüksek Kalite
720x900, 8 pass, Bi 19 m2/s
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Mimaki, ilk defa 100 Serisi ile birlikte 
sunulan DAS Teknolojisi ile baskı 
malzemesi değişikliğinde nokta konumu 
ve besleme ayarlarını otomatik bir hale 
getirerek, tutarlı görüntü kalitesinin, 
operatörlerin beceri ve deneyimlerine 
bağlı kalmadan elde edilmesine olanak 
verir. 
Böylece, mükemmel hizalama ve dengeli 
besleme yapılarak baskılı ürünlerde gözle 
görülür kalite farkları elde edilir.

OTOMATİK AYARLAMA

Mimaki’nin benzersiz çapraz platform geliştirme gücü sayesinde TS100-1600, yüksek kaliteli baskı için gerekli tüm işlevlerle donatılan ve aynı 
zamanda son derece düşük yatırım maliyeti sunan giriş seviyesi bir süblimasyon transfer baskı makinesidir. Mimaki’nin yeni Sb614 boyalarını 
kullanan 1 litrelik şişe boya besleme sistemi ile üretim maliyetleri daha da düşürülmüştür.

EN DÜŞÜK MALİYETLERLE KALİTE İÇİN TASARLANDI

Yeni geliştirilmiş çapraz dizilimli baskı 
kafaları, saatte 70m2’ye kadar yüksek 
baskı hızlarına ulaşmaya olanak verir.

Yüksek miktarda stok tutma ihtiyacını 
ortadan kaldırarak, talep üzerine düşük 
hacimli baskı yapmaya imkan tanır. Bu 
sayede üretim yönetimini basitleştirerek, 
katma değeri yüksek ürünlere 
odaklanmayı sağlar.

YÜKSEK VERİMLİLİK

4. Nesil Mimaki Gelişmiş Pass Sistemi 
gelişmiş bir algoritma şablonu kullanır ve 
boya damlalarını geçişler arasına 
dağıtarak banding oluşmasını engeller.
Ayrıca Mimaki Değişken Nokta 
Teknolojisi ile baskı moduna bağlı olarak 
5pl-19pl arasında 3 farklı damla boyutu 
kullanarak baskı yapabilme imkanı sunar. 
Bu teknoloji sayesinde düzgün tonlamalı 
yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak 
mümkün hale gelir. 

YÜKSEK BASKI KALİTESİ
Mimaki’nin Nozül Kontrol Ünitesi ve 
Nozül Kurtarma Sistemi gözetimsiz baskı 
yapılmasını sağlar. Tıkalı nozüller NCU 
tarafından otomatik olarak tespit edilip 
temizlenir. 
Tıkanıklığın giderilemediği durumlarda 
üretim kaybı ya da baskı kalitesinde 
azalma olmadan nozül kurtarma 
fonksiyonuyla tıkalı nozülleri sorunsuz 
olanlarla otomatik olarak değiştirerek 
baskıya devam edilir.

KESİNTİSİZ BASKI
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DEĞİŞKEN NOKTADAS MAPS4 NCU

Yüksek yoğunluklu ve dayanıklı Mimaki Sb614 boya moda, spor giyim, kumaş tabelalar ve 
iç dekorasyona uygun canlı renkler ve başarılı bir yeniden renk üretimi sağlar. Takım 
kıyafetleri, çantalar ve sahne kostümleri gibi çok çeşitli düşük hacimli ya da tek parça 
üretimlerde olduğu kadar büyük hacimli üretimlerde de kullanılabilir.

YÜKSEK YOĞUNLUKLU BOYA
Sarma hızını baskı sırasında ayarlayan 
otomatik rulo çapı ölçümü, malzeme 
kenar kılavuzlarıyla birlikte uzun metrajlı 
baskılar yapmaya olanak verir.

GELİŞMİŞ SARMA SİSTEMİ


