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UYGULAMA ALANINA GÖRE 5 FARKLI BOYA SEÇENEKLERI

CJV300-160 Plus 4 farklı eco solvent (BS3 / BS4 / ES3 / SS21) ve dye süblimasyon (Sb54) boya tipi seçeneği sunar. İsteğe bağlı 
MBIS3 sistemli 2 litrelik vakumlu boya paketleri kullanarak daha düşük işletme maliyeti avantajlarından faydalanın. Ayrıca Mimaki, 
orijinal boya kullanıldığı sürece 2 yıl süre ile tam garanti sunuyor. 

GELIŞMIŞ MIMAKI TEKNOLOJILERI SAYESINDE MUHTEŞEM BASKILAR

KESINTISIZ BASKI

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.

NRS

MAPS (Mimaki Gelişmiş Pass Sistemi)
Boya damlalarını geçişler arasına dağıtarak banding
oluşmasını engeller.

Dalga Formu Kontrol Teknolojisi
Boya damlalarını neredeyse kusursuz noktalar halinde düz
bir hat boyunca püskürterek, net, keskin karakterler, çizgiler
ve kenarlar oluşturur ve yüksek kaliteli baskı çözünürlüğü 
elde edilmesini sağlar.

Yüksek hız modunda büyük boyutlu noktalar
Noktalar arasındaki boşlukları ortadan kaldırırarak yüksek
yoğunluklu baskı elde edilmesini sağlar.
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Draft
540x720, 4 pass, Bi 32.7 m2/s

Yüksek Hız
540x720, 6 pass, Bi 24.6 m2/s

Standart
720x1080, 6 pass, Bi 20.2 m2/s

Yüksek Kalite
720x1440, 12 pass, Bi 10.4 m2/s
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Super Draft
360x360, 1 pass, Bi
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105.9 m2/s

Draft
540x360, 2 pass, Bi 69.2 m2/s

Yüksek Hız
540x360, 3 pass, Bi 45.0 m2/s

Standart
720x720, 4 pass, Bi 29.5 m2/s

Yüksek Kalite
720x1080, 6 pass, Bi 20.2 m2/s

ÇOK AMAÇLI BAS/KES FONKSIYONU
Kesintisiz-hizalama işareti-algılama fonksiyonu ile kesintisiz malzeme
kesimi mümkün hale gelir.
CJV300-160 Plus, RasterLink6 tarafından malzemede ayarlanan bütün hizalama 
işaretlerini otomatik olarak algılar ve eş zamanlı otomatik kalibrasyon işlevini de 
kullanarak kontür hatlarının hatasız olarak kesilmesini sağlar.

“Kes & Bas” fonksiyonu ince malzemelerle çalışmayı
kolaylaştırır.
Bu fonksiyon ile malzeme baskıdan önce kesildiği için
malzemenin ayrılması ve hatalı kesim sonuçları gibi sık 
karşılaşılan sorunlar engellenir.

ID Cut ile bas/kes yapmak hiç olmadığı kadar kolay.
Mimaki’nin yeni ID Cut fonksiyonu, baskı operatörlerinin
çoklu işlerde en az müdahaleyle kontür kesim yapabilmeleri
için tasarlanmıştır. Ardıl işlerde sorunsuz ve otomatik kesim
yaparak zamandan tasarruf eder ve olası malzeme israfını
azaltır.
RasterLink6 Plus RIP kullanılarak görüntüyle beraber kesim
ve döndürme bilgilerinin yer aldığı bir ID barkod basılır. 
Kırpma işareti sensörü ID kodu okur, ardından bütün hizala-
ma ve dönme gerekliliklerine dikkat ederek otomatik şekilde
kesim işlemini yürütür.

Kesim 1
Kesim 2

Kesim 3

ID Cut mevcut olmadığında her
iş için insan müdahalesi gerekir

ID Cut barkod kesim
ve malzeme döndürme
bilgileri içerir


