
LEPSZA JAKOŚĆ PRZY WYŻSZEJ PRĘDKOŚCI
POŁĄCZENIE ID-CUT Z NASZĄ SERIĄ
CG-FXII PLUS...



NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
DLA JEDNOCZESNEGO

DRUKU I CIĘCIA...

NCU

Druk w wysokiej prędkości i w wyższej jakości
Wyposażona w najnowszą wersję systemu Mimaki Advanced Pass System (MAPS4) nowa drukarka JV300-160 Plus 
oferuje jeszcze lepszą jakość przy wyższej prędkości druku. To najnowsze urządzenie do druku i cięcia posiada 
również nowy moduł odbierający media, przeznaczony do roli o wadze do 45 kg, zapobiegający przekrzywianiu się 
mediów i gwarantujący produkcję bez przerw. JV300-160 Plus obsługuje media o szerkości 160 cm.

Funkcja Print & Cut w naszych nowych ploterach CG-FXII
Nowe plotery tnące CG-FXII Plus dostępne są w 3 różnych szerokościach (75, 130 i 160 cm) oraz posiadają funkcję 
rozpoznawania kodów kreskowych. Razem z drukarkami JV300-160 Plus tworzą idealny zestaw, zdolny idealnie 
wykonać każde zlecenie druku i cięcia na podstawie niepowtarzalnych kodów kreskowych, według których ładują
i realizują odpowiednie zadanie. Nowa funkcja ID-Cut umożliwia nieprzerwane cięcie bez interwencji operatora, 
nawet w przypadku długich zleceń (> 2m).

Zrównoważony rozwój za lepszą cenę
Dzięki nowemu opakowaniu posiadających certy�kat Greenguard Gold atramentów SS21 o pojemności 600 ml 
JV300-160 Plus oferuje większe moce produkcyjne i niższe koszty atramentu o15% w porównaniu do kartridżów
o pojemności 440 ml. Dodatkowo nowe opakowanie ECO może być używane wielokrotnie, dzięki czemu
seria Plus jest przyjazna środowisku oraz efektownym kosztowo rozwiązaniem dla dostawców usług
druku wielkoformatowego.

Drukuj 95% kolorów Pantone
Mimaki JV300-160 Plus oferuje 8-kolorową kon�gurację atramentów SS21: CMYK, jasna magenta, jasny cyjan, 
jasny czarny i pomarańczowy. Taka kon�guracja atramentu umożliwia druk do 95% gamy kolorów Pantone 
Coated. Oprogramowanie rasteryzujące Mimaki RasterLink6Plus umożliwia również stosowanie atramentu 
pomarańczowego jako koloru dodatkowego. Dzięki możliwości pobrania większości pro�lów ICC wszystkich 
marek (ponad 9000), kolory będą idealnie dopasowane.

Praca bez przerw
Dzięki kluczowym technologiom Mimaki JV300-160 Plus zapewnia możliwość nieprzerwanego druku bez 
obecności operatora. Nozzle Check Unit (NCU) automatycznie czyści głowicę w przypadku awarii dyszy. 
Jeśli dyszy nie uda się naprawić w procesie automatycznego czyszczenia, Nozzle Recovery System (NRS) zastępuje 
uszkodzone dysze, zapewniając ciągłe działanie bez utraty produktywności i bez obniżenia jakości druku.
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