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Yüksek hızda yüksek kaliteli üretim elde etmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. TS55-1800, kullanıcılarına tam da bunu sunmaktadır. Düşük metraj üretim için standart besleme ünitesi ve yüksek
metraj üretim için mini jumbo besleme ünitesi seçenekleriyle TS55-1800 şirketinizle beraber büyür.

Kaliteli Baskı
TS55-1800 ile saatte 140m2 tek pas baskı modunda daha yüksek bir boya yoğunluğuyla yüksek çözünürlükte (480x600DPI) baskı yapmak mümkün hale gelmektedir. Banding oluşmasını engelleyen eşsiz MAPS sistemimiz (Mimaki
Gelişmiş Pass Sistemi) iki pass baskı modunda zaten mevcuttur.
Verimlilik
TS55-1800, “sınıfındaki ilk” olan opsiyonel mini jumbo besleme ünitesiyle, pazar
dengelerini alt üst eden bir fiyat/performans verimliliği sunuyor. Tek ruloda 2500
metre uzunluğundaki Mimaki Vision Jet-X kaplamalı transfer kağıdı (57g/m2) ve
10 litrelik boya tanklarının kombinasyonu ile kendi segmentinde verimlilik algısını
tümden değiştirecektir.
Kesintisiz Baskı
Mimaki’nin Nozül Kontrol Ünitesi ve Nozül Kurtarma Sistemi sayesinde gözetimsiz baskı yapılmasına olanak vermektedir. Tıkalı nozüller NCU tarafından otomatik
olarak tespit edilip temizlenmektedir. Tıkanıklığın giderilemediği durumlarda üretim kaybı ya da baskı kalitesinde azalma olmadan nozül kurtarma fonksiyonuyla
baskıya devam edilir.
Yeni Geliştirilmiş Sb610 Boya Seti
İşletmenizi karlı bir şekilde büyütmenizi sağlayan Sb610 boyalarının çok rekabetçi
2 litrelik paket (çift BMYK ya da BMYK Lb Lm Floresan pembe ve Floresan sarı)
veya düşük maliyetli 10 litrelik tank (çift BMYK) seçenekleri mevcuttur. OEKO-TEX
sertifikasına sahip bu boyalarla kumaş ve çarşaf & yastık kılıfı, masa örtüsü vb.
diğer tekstillere cilt dostu baskı yapmak mümkündür.
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TxLink4 Tekstil RIP Yazılımı
TS55-1800‘ün piyasaya sürülmesiyle birlikte TxLink3 yazılımı TxLink4 olarak
yükseltilmiştir. Tekstile özel geliştirilmiş bu yazılım, geliştirilmiş 16bit veri işleme
ve ripleme hızı, malzeme tasarrufu sağlayan etkili yerleştirme ve değişken data
baskısı gibi kullanıcıya yönelik yeni özellikler ve iyileştirmeler sunar.
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