
Zaawansowane oprogramowanie RIP maksymalizuje wydajność TS300P-1800

Specy�kacja

Produkt TS300P-1800

Głowica Głowica piezoelektryczna „on demand” (4 głowice ustawione w linii)

Rozdzielczość druku 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi

Maksymalna szerokość druku 1940 mm

Maksymalna szerokość mediów 1950 mm

Temperatura: 20-30 °C Wilgotność: 35-65% wilgotność względna (bez kondensacji)

Atramenty
Typ/Kolor Sb410 (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm)

Opakowanie 2L 

Grubość mediów 1.0 lub mniej

Waga mediów w roli 40 kg (88 lb) lub mniej

Certifi katy
VCCI klasa A, FCC klasa A, ETL UL 60950-1

Oznakowanie CE (Dyrektywa EMC, Dyrektywa o niskim napięciu, 
Dyrektywa Maszynowa, Dyrektywa RoHS )

Interfejs USB 2.0 Hi-speed / Ethernet 1000BASE-T

Zasilanie jednofazowe Single-phase (AC100 - 120V / AC200 - 240V)

Pobór mocy AC100V : 1.44kW / AC200V : 1.92kW

Środowisko pracy

Wymiary (WxDxH) 3200 x 850 x 1857 mm

Waga 213 kg

Opcje i materiały eksploatacyjne

Produkt Nr produktu Uwagi

Atrament 
transferowy
Sb410

Blue SB410-BLT-2L

Opakowanie 2L

Magenta SB410-MT-2L

Yellow SB410-YT

Black SB410-KT

Light blue SB410-LBT

Light magenta SB410-LMT

Płyn 
spłukujący 03
kartridż

C-FL003-Z-22 Do czyszczenia głowicy
Kartridż 220 ml

Możliwość wyboru oprogramowania RIP
 Przyjazne użytkownikowi profesjonalne oprogramowanie RIP do separacji wielokolorowej

• Jeszcze piękniejsze i bardziej zaawansowane rezultaty druku osiągane są dzięki przyjaznemu użytkownikowi
 i łatwemu w obsłudze interfejsowi.
• Funkcja zamiany koloru zwiększa możliwości odtwarzania wydrukowanych obrazów.
• Możliwa jest symulacja druku w Illustratorze/Photoshopie bez wydruku.
* Ta funkcja wymaga MPM2 (Mimaki Pro�le Master 2).

• Łatwa aktualizacja oprogramowania i pobieranie pro�li przez internet.

• Możliwe jest przypisanie kolorów dodatkowych do każdego koloru na osobnej palecie.
• Tworzenie pro�lu ICC na bazie CMYK + kolorów dodatkowych.
• Zastąpienie kolorów w danych rastrowych.
• Zawiera opcje “step-and-repeat layout” oraz “paneling functions”, które są bardzo pomocne w projektowaniu tekstyliów.

• Niektóre z próbek przedstawionych w niniejszym dokumencie są wynikiem renderowania komputerowego • Specy�kacje, wygląd i wymiary wymienione w niniejszym 
folderze mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia (w celu usprawnień technicznych itp.) • Nazwy przedsiębiorstw i towarów wymienione w niniejszym 
folderze są znakami towarowymi właściwych korporacji • Plotery typu inkjet drukują punktami o bardzo małej wielkości, tak więc kolory mogą różnić się po wymianie głowic 
drukujących. Należy również zauważyć, że przy pracy na wielu ploterach kolory mogą nieznacznie różnić się między nimi ze względu na niewielkie różnice indywidualne 
• Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń

Innowacyjna produkcja na drukarkach sublimacyjnych

CENTRALA HANDLOWA
WARSZAWA
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
+48 (22) 660 48 50 (-9)
sico@sico.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
al. Jana Pawła II 178
31-982 Kraków
+48 (12) 666 00 40 (-9)
krakow@sico.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Warmińskiego 24
85-054 Bydgoszcz
+48 (52) 522 80 60 (-9)
bydgoszcz@sico.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Wojska Polskiego 190
91-726 Łódź
+48 (42) 620 06 20 (-9)
lodz@sico.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Kaprów 4B
80-316 Gdańsk-Oliwa
+48 (58) 500 42 60 (-9)
gdansk@sico.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Szkółkarska 25
62-002 Suchy Las
+48 (61) 600 70 10 (-9)
poznan@sico.pl



Nowa generacja bardzo szybkich ploterów sublimacyjnych do tekstyliów ...

TS300P-1800 • • •

Zaprojektowane specjalnie do druku na tekstyliach, nowe, rewolucyjne urządzenie Mimaki TS300P-1800 gwarantuje efektywny kosztowo druk sublimacyjny przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości i wydajności. TS300P-1800 wykorzystuje najnowocześniejszą technologię i ustala nowe standardy w branży, stanowiąc 
przy tym idealne rozwiązanie do produkcji modnej odzieży, strojów sportowych, wykończeń wnętrz i oznaczeń punktów sprzedaży.

Twórz... modną odzież, stroje sportowe, wykończenia wnętrz i tkaniny obiciowe, aplikacje typu soft signage, 
oznakowania w miejscach sprzedaży, gra�ki ekspozycyjne, dekoracje naścienne i wiele innych...

• Maksymalna prędkość druku 115 m2/h (360 x 360dpi, 1 przejście, Bi)

• Sb410 - nowy, niezwykle wydajny i ekonomiczny atrament do druku sublimacyjnego

• System Mimaki MBIS3 Bulk Ink System umożliwia prowadzenie długich serii druku bez przerw

• Najnowszy system Mimaki MAPS4 Advanced Pass

• System czyszczenia dysz (Nozzle Check Unit - NCU) eliminuje przerwy w druku

• Mechanizm transferowy redukujący marszczenie zapewnia wyższą jakość druku

NOWE ATRAMENTY SUBLIMACYJNE Sb410
MAKS. SZEROKOŚĆ DRUKU 1940 mm
115m2/h MAX. PRĘDKOŚĆ
MAKS. ROZDZIELCZOŚĆ 1 080 DPI
4 & 6 KOLORY
DRUK NIEWYMAGAJACY OBECNOŚCI OPERATORA
OPROGRAMOWANIE
AUTOMATYCZNY PODAJNIK MEDIÓW (AMF)

Maksymalna prędkość druku 115 m2/h 
zapewnia wysoką wydajność.
T300P-1800 optymalizuje prędkość i jakość w celu 
uzyskania oczekiwanych rezultatów druku. Aby to 
osiągnąć, urządzenie oferuje szeroki wachlarz 
różnych trybów druku, od roboczego (przy 
maksymalnej prędkości 115 m2/h) do trybu wysokiej 
jakości. 
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S tandard (1)

S tandard (2)

High-quality (1 )

High-quality (2 )

360x360, 2P, Bi

540x360, 4P, Bi

540x360, 6P, Bi

720x720, 8P, Bi

720x720, 12P, Bi

720x1080, 16P, Bi

720x1080, 24P, Bi

Draf t

High-speed (1 )

High-speed (2 )
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360x360, 1P, Bi

540x360, 2P, Bi

540x360, 3P, Bi

720x720, 4P, Bi

720x720, 6P, Bi

720x1080, 9P, Bi

720x1080, 12P, Bi

Draf t

Standard (1)

Standard (2)

High-quality (1)

High-quality (2)

High-speed (1 )

High-speed (2)

Funkcja ograniczająca marszczenie tkaniny
Urządzenie TS300P-1800 wyposażone jest w wiele nowych, innowacyjnych funkcji 
umożliwiających ograniczenie efektu „marszczenia” (pofałdowania powierzchni mediów 
spowodowanego dużą absorpcją atramentu, pojawiającego się w szczególności                   
w przypadku stosowania tanich lub cienkich papierów transferowych).

Nowe zestawy wydajnych atramentów Sb410
Nowe zestawy atramentów Sb410 charakteryzują się licznymi dodatkowymi 
zaletami w stosunku do tradycyjnych atramentów Sb35:

MAPS4, Mimaki Advanced Pass System
MAPS jest wyjątkową funkcją Mimaki ograniczającą prążkowanie oraz zapewnia 
bardziej równomierne schnięcie atramentu poprzez  rozproszenie kropli atramentu 
pomiędzy przejściami.

System zamiany dysz (Nozzle Recovery Function)
W przypadku, w którym awarii dyszy nie udałoby się usunąć z użyciem funkcji 
naprawy dysz, druk można kontynuować z wykorzystaniem innej dyszy, bez 
zmniejszenia wydajności ani obniżenia jakości obrazu.

1. Głowica drukująca o wysokim ustawieniu 
i dużej dokładności rozmieszczania kropli 
zapewnia dokładny, wyraźny druk

2. Zasysając powietrze pod płytą, podciśnie-
niowy system przytrzymywania mediów 
wygładza zmarszczoną powierzchnię

3. Szersze nakładki dociskowe ograniczają 
unoszenie mediów bezpośrednio po 
zakończeniu druku

4. Automatyczny podajnik mediów (AMF) 
podaje i odbiera media w sposób stabilny, 
automatycznie ustawiając odpowiedni naciąg

Wysoko ustawiona głowica drukująca

Podciśnieniowy system 
przytrzymywania mediów

Szersze 
nakładki 

dociskowe MAPS ON MAPS OFFAutomatyczny
podajnik mediów (AMF)

Jeśli dysza nie wyrzuca 
atramentu, przez materiał 

przebija się światło.
Na podstawie danych z NCU 

urządzenie zastępuje niesprawne 
dysze dyszami działającymi.

Odbiornik światła Emiter światła

• Niższe koszty znacząco poprawiają zyskowność

• Stabilne nakładanie zapewnia lepszy przepływ atramentu 
i druk przy łatwiejszym i rzadszym czyszczeniu dysz

• Formuła ograniczająca osadzanie się pigmentów zapewnia 
piękne i żywe kolory o dużej gęstości

• Mniejsza ilość oparów jest korzystna dla środowiska pracy 
i zwiększa skuteczność produkcji

• Mimaki Bulk Ink System 3 (MBIS3) wykorzystuje duże, 2-litrowe 
opakowania atramentu, umożliwiając prowadzenie długich serii 
druku bez przerw ograniczających zyskowność

Funkcja UISS 
umożliwia ustawienie dwóch 
opakowań atramentu na każdy 
kolor. Kiedy jedno opakowanie 
się kończy, urządzenie zaczyna 
pobierać atrament z drugiego 
opakowania tego samego 
koloru.

Printhead

Defective nozzle

NCU
Nozzle Check 

Unit

Cleaning

Continue
printing

Continue
printing

Continue
printingNozzle Recovery

System

NRSNCUClogged
nozzles nozzles

Clogged

No clogged
nozzle

No clogged
nozzle

Fully
automatic

INŻYNIERYJNA PERFEKCJA
I KREATYWNA INNOWACJA

Mimaki delivers

Firma Mimaki Engineering, założona              
w Japonii w 1975 r. przez lata pracowała na 
osiągnięcie pozycji globalnego lidera              
z bazami operacyjnymi w krajach Azji                
i Pacy�ku, Europy i w Stanach Zjednoczo-
nych. 

Znana z nagradzanej wydajności swoich 
produktów, niezrównanej jakości konstruk-
cji i innowacyjnej technologii, �rma Mimaki 
jest wiodącym producentem szerokofor-
matowych ploterów do druku atramento-
wego i wycinarek przeznaczonych na rynek 
oznakowań i poligra�i, rynek tekstylny, 
odzieżowy i rynki przemysłowe. Mimaki 
oferuje też pełną gamę produktów dodat-
kowych: sprzęt, oprogramowanie oraz 
materiały eksploatacyjne, takie jak atramen-
ty i ostrza do cięcia. 

Od zewnętrznego oznakowania i billboar-
dów do dekoracji wnętrz i umeblowania, od 
opakowań i etykiet do upominków promo-
cyjnych i odzieży – �rma Mimaki zaangażo-
wana jest w rozwój technologii, która 
ustanawia nowe standardy w branży, 
tworząc maszyny i produkty zamieniające to, 
co wyobrażą sobie nasi klienci, w zapierają-
cą dech w piersiach rzeczywistość.


