
E+ Jet 1802 
dvě tiskové hlavy Epson DX5

98m2/h
180cm

max. šířka 
tisku

Tisková hlava: 2x Epson DX5
Technologie tisku: piezoelektická, proměnlivá velikost kapky
Maximální šířka tisku: 180cm
Maximální šířka média: 180cm
Režim tisku:  fólie baner/papír
 - high quality  8m2/h 13m2/h
   720x1440dpi / 12p 720x1440dpi / 8p
 - standard  12m2/h 24m2/h
   720x720dpi / 6p 720x720dpi / 4p
 - high speed  18m2/h 33m2/h
   360x720dpi / 4p 540x720dpi / 3p
 - billboard  - 50m2/h
   - 360x720dpi / 2p
 - max speed  - 98m2/h
   - 360x360dpi / 1p
Inkousty: - typ Eco Solvent nebo Mild Solvent
 - barvy 1x CMYK (Black, Cyan, Magenta, Yellow) 
Kontrola teploty: 3 vyhřívané části (vstup, tisk, sušení)
Komunikační rozhraní: USB 2.0
Vzdálenost hlavy od média: plynule regulovatelná, 1,5 - 4,5mm
Pracovní prostředí: teplota 20 - 30°C
 relativní vlhkost 45 - 75%
Napájení: 220 - 240V, 50Hz, 15A
Software RIP: Photoprint DX
Hmotnost a rozměry (d x š x v): 260kg, 300 x 80 x 146cm

NOVINKA

Eco/Mild
Solvent

proměnné
kapičky
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  E+ Jet 1802 / dvě tiskové hlavy Epson DX5 
 

Tiskárna Eco / Mild Solvent•	

Tisk s proměnlivou velikostí kapičky•	

Šířka tisku 180cm •	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technologie tisku s proměnnou velikostí kapičky zajišťuje mini- •	
mální zrnitost a plynulejší barevné přechody (nejmenší kapička 3,5pl).

Pevná konstrukce rámu zajišťující stabilitu tisku.•	

Velké množství širokých (21mm) přítlačných válečků •	
garantuje správné vedení tiskového média.

Profesionální systém kalibrace tiskových hlav.•	

LED osvětlení pracovního prostoru.•	

Elektronické ovládání parkovací stanice.•	

Dvoumotorový navíječ spolu se systémem odvíjení •	
umožňuje používat role s maximální hmotností až 50kg.

Systém stálého dodávání inkoustu s velkými zásobníky, bez čipů.•	

Tři vyhřívané části zaručují kontrolu nad procesem umístění tiskové kapičky. •	

Velký výběr režimů tisku - od fotografické kvality 1440dpi až po  •	
produkční kvalitu pro tisk s rychlostí až 98m2/h.

Rozhraní USB Hi Speed umožňuje přenos dat s maximální rychlostí •	
480Mbit/s a jednoduchou instalaci typu Plug&Play.

Pokročilý systém eliminace páskování (bandingu) mezi průchody vozíku.•	

Plynule regulovatelná výška tiskové hlavy, tisk na média do 4,5mm tloušťky.•	

Konfigurace tiskových barev 2x CMYK. Výtisky určené pro interiér i exteriér.•	
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