UV העסק המוביל בתחום מדפסות

Techno-House הואס-טכנו

Whatsapp :+972 545500597

| +972 502136897

Email: uvhouse2020@gmail.com

Techno House

House of Technology

TechnoHouse
מפרט המדפסת

Z1S inkjet UV מדפסת
Z1S inkjet UV printer

Model Number
Printing Technology
Ink color(UV ink)

'מודל מס

 צבעים6 טכנולוגיית הזרקת דיו מיקרופיזו

טכנולוגיית הדפסה

 לבן, לבן, שחור, צהוב,( מגנטה )אדום,(ציאן )כחול

(UV צבע הדיו )דיו

Epson XP600

Printer head

8PASS A4 size 70seconds

Printing speed

16 PASS

Max Print Resolution
Max Printing size
Print Height Adjustment

איכות הדפסה מירבית
שטח הדפסה מירבי

8 cm

שינוי גובה התאמה

Printer size
Package size

845*810*600mm (Length * width * height)
0 ° to 35 ° (50 ° to 95 ° F)
usb2.0

Interface

מהירות הדפסה

33cm*60cm
690*730*430mm (Length * width * height)

Operating Temperature

ראש הדפסה

גודל המדפסת
גודל החבילה
טמפרטורת הפעלה
ממשק החיבור למחשב

cooling system

מערכת קירור מים וקירור רוח

Printing software

RIP software, Photoshop, Core1DARW, Illustrator etc

Cleaning method

" ניקוי זרבובית-  תחזוקה- באמצעות פונקציית ניקוי אוטומטית מהמחשב "מאפייני מדפסת

שיטת הניקוי

46KG (76.5KG)

(N/G) משקל

Weight(N/G)
Power supply

VAC220/110 ± 10 ，50HZ~60HZ， Power ≤ 35W

Height adjustment

אוטומטי

operating systems

Windows 7/98 / Me /vista/ 2000 / 07/09/ XP/Mac/NT
מערכת אספקת דיו רציפה

Ink Cartridge
Warranty
Print Materials

.( ראש המדפסת וכל פגע מאדם, יחידת ניקוי,שנה אחת )למעט צינורות דיו
 עץ ועוד ועוד, כדור גולף, עט,CD , מגני טלפון, בקבוק, מתכת, אקריליק, זכוכית,עץ

Z1S inkjet UV printer

₪ 23240

מערכת קירור
תוכנות ההדפסה

ספק כוח
התאמת גובה
מערכות הפעלה
מחסנית דיו
אחריות
מתאימה להדפסה על

TechnoHouse
מפרט המדפסת

A3+ double heads inkjet UV printer
Model Number
Printing Technology
Ink color(UV ink)
Printer head
Printing speed
Max Print Resolution
Max Printing size
Print Height Adjustment

Z1S inkjet UV printer

'מודל מס

 צבעים6 טכנולוגיית הזרקת דיו מיקרופיזו

טכנולוגיית הדפסה

 לבן, לבן, שחור, צהוב,( מגנטה )אדום,(ציאן )כחול

(UV צבע הדיו )דיו

Epson DX10

ראש הדפסה

8PASS A4 size 70seconds

מהירות הדפסה

16 PASS

איכות הדפסה מירבית

33cm*60cm

שטח הדפסה מירבי

20cm

שינוי גובה התאמה

Printer size

880*900*650mm (Length * width * height)

גודל המדפסת

Package size

970*890*830mm (Length * width * height)

גודל החבילה

Operating Temperature
Interface

0 ° to 35 ° (50 ° to 95 ° F)

טמפרטורת הפעלה

usb2.0

ממשק החיבור למחשב

cooling system

מערכת קירור מים וקירור רוח

Printing software

RIP software, Photoshop, Core1DARW, Illustrator etc

Cleaning method

" ניקוי זרבובית-  תחזוקה- באמצעות פונקציית ניקוי אוטומטית מהמחשב "מאפייני מדפסת

שיטת הניקוי

49KG (87KG)

(N/G) משקל

Weight(N/G)
Power supply

מערכת קירור

VAC220/110 ± 10 ，50HZ~60HZ， Power ≤ 35W

ספק כוח

Height adjustment

אוטומטי

operating systems

Windows 7/98 / Me /vista/ 2000 / 07/09/ XP/Mac/NT

Ink Cartridge
Warranty
Print Materials

תוכנות ההדפסה

התאמת גובה
מערכות הפעלה

מערכת אספקת דיו רציפה

מחסנית דיו

.( ראש המדפסת וכל פגע מאדם, יחידת ניקוי,שנה אחת )למעט צינורות דיו
 עץ ועוד ועוד, כדור גולף, עט,CD , מגני טלפון, בקבוק, מתכת, אקריליק, זכוכית,עץ

A3+ double printheads inkjet UV printer

אחריות
מתאימה להדפסה על

₪ 29500

TechnoHouse
מפרט המדפסת

4290 double printheads UV printer
Model Number
Printing Technology
Ink color(UV ink)
Printer head
Printing speed
Max Print Resolution
Max Printing size
Print Height Adjustment

Z1S inkjet UV printer

'מודל מס

 צבעים6 טכנולוגיית הזרקת דיו מיקרופיזו

טכנולוגיית הדפסה

 לכה, לבן, לבן, שחור, צהוב,( מגנטה )אדום,(ציאן )כחול

(UV צבע הדיו )דיו

Epson XP600

ראש הדפסה

8PASS A4 size 70seconds
16 PASS

איכות הדפסה מירבית

42cm*90cm

שטח הדפסה מירבי

20cm

שינוי גובה התאמה

Printer size

127*87*70 cm (Length * width * height)

Package size

149*96*88 cm (Length * width * height)

Operating Temperature
Interface

מהירות הדפסה

0 ° to 35 ° (50 ° to 95 ° F)
usb2.0

גודל המדפסת
גודל החבילה
טמפרטורת הפעלה
ממשק החיבור למחשב

cooling system

מערכת קירור מים וקירור רוח

Printing software

RIP software, Photoshop, Core1DARW, Illustrator etc

Cleaning method

" ניקוי זרבובית-  תחזוקה- באמצעות פונקציית ניקוי אוטומטית מהמחשב "מאפייני מדפסת

שיטת הניקוי

110KG (177KG)

(N/G) משקל

Weight(N/G)
Power supply

VAC220/110 ± 10 ，50HZ~60HZ， Power ≤ 35W

Height adjustment

אוטומטי

operating systems

Windows 7/98 / Me /vista/ 2000 / 07/09/ XP/Mac/NT

Ink Cartridge
Warranty
Print Materials

תוכנות ההדפסה

ספק כוח
התאמת גובה

מערכת אספקת דיו רציפה

מערכות הפעלה
מחסנית דיו

.( ראש המדפסת וכל פגע מאדם, יחידת ניקוי,שנה אחת )למעט צינורות דיו
 עץ ועוד ועוד, כדור גולף, עט,CD , מגני טלפון, בקבוק, מתכת, אקריליק, זכוכית,עץ

4290 double printheads UV printer

מערכת קירור

₪ 29500

אחריות
מתאימה להדפסה על

TechnoHouse
מפרט המדפסת

6090 inkjet UV printer
Z1S inkjet UV printer

Model Number
Printing Technology
Ink color(UV ink)

'מודל מס

 צבעים6 טכנולוגיית הזרקת דיו מיקרופיזו

טכנולוגיית הדפסה

 לכה, לבן, לבן, שחור, צהוב,( מגנטה )אדום,(ציאן )כחול

(UV צבע הדיו )דיו

Epson XP600

Printer head

1440*720

Printing speed

ראש הדפסה

8PASS 4 minutes

מהירות הדפסה

5760*1440dpi

Max Print Resolution
Max Printing size
Print Height Adjustment

איכות הדפסה מירבית

57*90 cm

שטח הדפסה מירבי

20cm

שינוי גובה התאמה

Printer size

140cm × 120cm × 75cm (Length * width * height)

Package size

151cm × 131cm × 91cm (Length * width * height)
0 ° to 35 ° (50 ° to 95 ° F)

Operating Temperature

ממשק החיבור למחשב

cooling system

מערכת קירור מים וקירור רוח

Printing software

RIP software, Photoshop, Core1DARW, Illustrator etc
 ניקוי-  תחזוקה- באמצעות פונקציית ניקוי אוטומטית מהמחשב "מאפייני מדפסת
"זרבובית

Cleaning method

מערכת קירור

150KG/181KG

Weight(N/G)

Height adjustment

אוטומטי

operating systems

Windows 7/98 / Me /vista/ 2000 / 07/09/ XP/Mac/NT

Warranty
Print Materials

Techno House

 עץ ועוד ועוד, כדור גולף, עט,CD , מגני טלפון, בקבוק, מתכת, אקריליק, זכוכית,עץ

House of Technology

ספק כוח

מערכות הפעלה
מחסנית דיו

.( ראש המדפסת וכל פגע מאדם, יחידת ניקוי,שנה אחת )למעט צינורות דיו

6090 inkjet UV printer

שיטת הניקוי

התאמת גובה

מערכת אספקת דיו רציפה

Ink Cartridge

תוכנות ההדפסה

(N/G) משקל

VAC220/110 ± 10 ，50HZ~60HZ， Power ≤ 300W

Power supply

גודל החבילה
טמפרטורת הפעלה

usb2.0

Interface

גודל המדפסת

₪ 35500
* המחיר לא כולל מע"מ

אחריות
מתאימה להדפסה על

www.uv-house.co.il
Techno-House הואס-טכנו
Whatsapp :+972 545500597

| +972 502136897

Email: uvhouse2020@gmail.com
Phone :+972 049573245
פקיעין

