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imagePROGRAF TM-300
Cena brutto

8 050,00 zł

Cena netto

6 544,72 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2-14 dni

Producent

canon

Rodzaj

5-kolorowy atrament pigmentowy

Ilość rolek

1

Maksymalny format

297 mm - 914 mm

Cmyk/Mono

kolor CMYK

Opis produktu
Canon imagePROGRAF TM-300. Niewielka i cicha, 36-calowa drukarka atramentowa to idealne uzupełnienie biura zapewniające
wysokiej jakości wydruki nawet w ograniczonej przestrzeni.

Urządzenie imagePROGRAF TM-300 jest o 60% cichsze i pasuje do każdego środowiska pracy. System atramentu pigmentowego
Lucia TD zapewnia wyjątkową jakość wydruków nawet na zwykłym papierze, a ciągły druk zwiększa produktywność.
Podstawowe specyfikacje
Szerokość zadruku: 36 cali Format A0+
Szybkość druku: 40 sekund na wydruk A0
Objętość kropli: 5 pl na kolor
System druku: 5 kolorów Lucia-TD
Zastosowanie: druk CAD, GIS oraz Plakatów
unikalny 5-pigmentowy system drukowania LUCIA TD – zawierający m.in. matową czerń o wysokim napięciu powierzchniowym
dla wyjątkowo precyzyjnego odwzorowanie najdrobniejszych detali i cienkich linii,
6-kanałowa zoptymalizowana głowica drukująca o przekątnej 1,07” – zapewniająca szybsze drukowanie i większą wydajność
plotera,
zmniejszone wibracje i tłumione wentylatory – gwarantujące niezwykle cichą pracę (44 dB podczas drukowania, do 35 dB w trybie
gotowości),
kompaktowe wymiary i ergonomiczna konstrukcja – ułatwiające obsługę i umożliwiające postawienie urządzenia przy ścianie,
rozdzielczość druku do 2400 x 1200 dpi – zapewniająca wyraziste odwzorowanie każdego szczegółu i umożliwiająca druk nawet
skomplikowanych projektów graficznych,
wydruk materiałów o szerokości do 36 cali (914 mm) – idealna szerokość dla pracowni projektowych i poligraficznych oraz wielu
innych branż,
możliwość zastosowania nośnika o grubości do 0,8 mm – co umożliwia wydruk profesjonalnych materiałów graficznych,
2 GB pamięci RAM

Masz pytania?
Zadzwoń do nas.
85 741 22 42
604 216 021
665 228 377
609 068 590
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