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A impressão DTF é uma nova tecnologia para substituir a impressão em tecido que utiliza 
impressoras a laser e DTG (impressão direta em tecido) para transferência térmica de papel de 
camiseta. A técnica de impressão DTF tem várias vantagens, incluindo menor investimento, sem pré-
tratamento e mais fácil de usar; e uma gama mais ampla de aplicações, incluindo uma variedade de 
tecidos escuros e claros.  DTF da MYPRINTER são impressoras projetada  com  2 e 3 cabeças de 
impressão. Ele pode não apenas realizar impressão em cinco cores CMYK + W,  multicolorida, o que 
amplia muito seu esquema de cores.

LINHA DE PLOTTERS DTF DA MYPRINTER

P LOT T E R S 



1)    Direct To Film em Português Direto para o FilmeO quê significa DTF ?

 SOBRE DTF

Perguntas mais comuns entre os

interessados pela tecnologia:

2)  O Filme DTF é uma folha de poliester laminado com um Como funciona o Filme (folha)?
produto que não deixa a tinta escorrer ao ser impresso.

3) Sim, a tinta DTF tem uma composição para fixar no filme e depois ser A tinta DTF é especial? 
termo transferida para o tecido.

4)  O pó de poliamida vai ajudar na transferência e na fixação Pra quê serve o Pó de Poliamida?
da tinta no tecido e após aquecido gera uma camada plastificante na estampa conferindo muita 
resistência mecânica e a lavagens e também o  emborrachamento do mesmo.

5) Praticamente qualquer composição de tecido que Em qual tecido posso imprimir DTF? 
suporte temperatura de até 160ºC 15 segundos.

5)  Praticamente qualquer composição de tecido que Em qual tecido posso imprimir DTF?
suporte temperatura de até 160ºC 15 segundos.

6)  Sim, desde que utilize a tinta Posso imprimir em qualquer cor de tecido, em especial o Preto?
branca

7)   A estampa fica com toque A estampa fica grossa ou com aspecto emborrachado?
praticamente zero na camiseta branca (pouca tinta) e com um toque um pouco maior conforme 
a porcentagem de cobertura da tinta Branca e a cobertura de pó de Poliamida

8) Custo de R$ 4,50 (filme+ pó + tintas Qual o Custo da impressão em tamanho 30x40cm (A3)? 
CMYK+W). *Custo Aproximado



 

Plotter 0,35 m de largura

2 Cabeças Epson E1600 

Resolução 1440dpi

Rip Photoprint Flexi 19

A plataforma está equipada com um agitador
 de pó para economizar espaço.

Caixa de agitador de pó de plataforma

Com a tecnologia EPSON a impressão 
multicolorida torna as cores mais vivas e ricas.

EPSON 3620Agitação de tinta branca de uma tecla para
 evitar que a tinta branca se deposite e 
obstrua e prolongue a vida útil da cabeça
 de impressão.

Agitação e circulação da tinta branca

A chapa fria de alta resistência torna a 
estrutura da máquina mais estável e durável.

Material de chapa de aço

MyPrinter DTF A3 E1600

Impressora DTF de mesa com máquina de agitação de pó

que leva a indústria de decoração de camisetas a um novo nível.

Impressora DTF de mesa com máquina de agitação de pó

que leva a indústria de decoração de camisetas a um novo nível.



Nome da Marca

Modelo

Tipo 

Numero de cabeças

Velocidade de impressão

Tinta

Sistema Operacional:

Cabeça de impressão

Resolução máxima

Tamanho de impressão

Tipo de midia

Tipo de Interface

Software

Tamanho impressora

Tensão

MyPrinter

A3 DTF E1600 

jato de tinta 

2 unidades 1 ( C.M.Y.K ) 1 (branco)

4 passes: 7,0 m²/h

DTF

Windows® 11, Windows 10, Windows 8 64-bit

EPSON E1600/3620

1440 dpi

35 cm

PET film Tratado

USB 2.0

Rip Photoprint Flexi 19

120*49*49 cm

220V; 50-60HZ; 130W

Caracteristicas da Plotter 

DTF MyPrinter A3 E1600

Recursos: 

Desempenho profissional final 

Menor consumo de energia, desempenho mais forte

Melhor compatibilidade de software

Velocidade de impressão mais rápida e maior precisão



Caracteristicas Agitador de pó A3 

Cabine de agitação e tratamento
  para fixação do  pó Poliamida

Secador e equipado com resistência
elétrica que derrete pó de Poliamida
 sobre a mídia.

Sistema de captação
automática de mídia

Placa do painel de controle

Gaveta de coleta de pó Poliamida 

Caixa de dispersão de 
pó de Poliamida 

Nome da Marca

Modelo

Tipo 

Mídia do aplicativo

Peso

Largura disponível

Parâmetros elétricos

Tamanho da maquina

MyPrinter

A300

Agitador de pó termica

Nylon, algodão, couro, roupa de banho, PVC, EVA, etc

Potência: 2,3 KW

100KG

0-350mm

Tensão: 220V, Corrente: 13A

64*96*59 cm



APLICAÇÕES

MOLETONS CAMISAS JEANS

BOLSAS MEIAS UNIFORMES

MASCARA BONES DECORAÇÃO

Qualquer tecido, qualquer cor, impressão de qualquer peça.
Melhor solução para impressão sob demanda, 
impressão de roupas personalizadas.

ARKOM - WT Comércio de Produtos Importados CNPJ 08.408.449/0001-03  TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Belo Horizonte - MG 

Feira de Santana - BA

Fortaleza - CE

Joinville - SC
Lauro de Freitas - BA

São Paulo - SP

Vitória da Conquista -BA

NOSSAS FILIAIS

arkombrasil

www.arkom.com.br


