Melhor custo benefício do mercado!
Venha conhecer nosso Show Room!l

IMPRESSORA CHINESA
MAIS QUERIDA DO BRASIL

Com a cabeças Epson DX5 com altíssima qualidade e estabilidade.
Melhor e mais resistente cabeça deste segmento.
As Novas Gerações de Plotters XULI , e com elas, as taxas de produção
e qualidade de impressão, encurtando e garantindo o retorno sobre o investimento.
Com tecnologia avançada capaz de suportar a velocidade, desempenho e baixo custo, as
Cabeças Epson Dx5 e i3200 são ideais para empresas que buscam oferecer rapidez e soluções
duráveis em trabalhos externos ou internos Banners, outdoor, adesivação de frotas,
fachadas e muito mais, prezando sempre pela qualidade de impressão dos materiais.

• Usando o sistema de controle industrial para assegurar a impressão estável de alta velocidade;
• Estação de limpeza automática para cima e para baixo, conveniente para manutenção diária
e aumento da vida útil da cabeça de impressão;
• Motores Leadshine DJ0129, garantem o passo preciso e aumenta a durabilidade;
• A altura do cabeça pode ser ajustável de 1.5 ~ 8mm de acordo com o tipo de mídia e necessidade;
• Três aquecedores inteligentes dianteiro, meio e traseiro;
• Utilizando trilho linear THK para garantir o movimento do carro estável e silencioso;
• Força de vácuo da mesa pode ser ajustável de acordo com mídias e impressão diferentes;
• Cartucho grande para garantir o fornecimento de tinta estável;
• Sistema de rebobinamento automático (take up);
• Design luxuoso e durável da estrutura garantem que a impressora trabalhe estável;
• Melhor impressora chinesa de alta resolução Epson Dx5 a 15 anos no Brasil.
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Xuli X6-1880 Epson Solvente DX5
2 passes - 30m²/H
4 passes - 17m²/H

2 passes - 40m²/H
4 passes - 20m²/H

1,80 metros

1,80 metros

1440 dpis 3.5-21pl

1440 dpis 2.5 -12,5 pl
Tintas Eco e Sublimática HOLI

Tintas Eco HOLI

Aquecimento de Mídia

3 aquecedores AMF

RIP Software

PhotoPrint 19

Computador Necessário

Intel i5 com Nobreak de 2000va

Comunicação
GARANTIA

Xuli X6-1880i Epson i3200 E1

USB 3.0
1 ANO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL
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