
Yeni Mimaki JFX200-2531 

Daha büyük baskı alanı ve daha fazla
 üretkenlik sunuyor

JFX UV LED flatbed baskı ailesinin son üyesi JFX200-2531, geliştirilmiş özellikleri 
sayesinde ikili baskı alanı ile eşsiz “çift baskı” özelliği sunuyor.

Geniş format baskı ve kesim makinelerinde dünya lideri Mima-
ki, JFX ürün ailesine yeni bir model ekledi. JFX200-2531 flatbed 
UV LED baskı makinesi, daha önceki giriş seviyesi JFX200-2513 
modeline kıyasla yeni geliştirilmiş özellikler sunuyor. Yeni mo-
del, ikili baskı alanı ile eşsiz “çift baskı” özelliği sunuyor. Böyle-
likle bir malzeme üzerinde baskı devam ederken, diğer malze-
me tablaya yerleştirilebiliyor.

“Mevcut JFX200-2513 modeli piyasada oldukça beğeni kazan-
dı” şeklinde konuşan Mimaki EMEA Pazarlama Genel Müdürü 
Mike Horsten, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Ancak müş-
terilerimiz her zaman daha fazlasını istiyor! Kullanıcılar, aynı 
performansla daha geniş baskı alanında çalışmak istediğini dile 
getiriyorlardı. Biz de bu talepleri göz önünde bulundurarak yeni 
JFX200-2531 modelini piyasaya sunuyoruz. Yeni model, ikili bas-
kı alanı ile kullanıcı taleplerini fazlasıyla karşılıyor.” 

Yeni geniş ebatlı flatbed UV baskı makinesi, 2,5 x 3,1 metre 
ebatlarındaki geniş malzemelerle uyumludur. Yeni model ay-
rıca geniş ebatlı reklamlar, duvar dekorasyonları ve kapı gibi 
daha büyük alanlarda ve daha fazla çeşitlilikteki malzemelere 
de baskı yapar. Yeni model, 1.220 mm x 2.440 mm ebatlarındaki 
iki ayrı panele baskı yapabilir. Bu çift baskı fonksiyonu sayesin-
de üretkenlik artar. 

Mimaki JFX200-2531 modelinin sunduğu diğer özellikler ise şu 
şekilde:
- Daha yüksek baskı kalitesi için stabil material tutus özelliği ve 

elektrostatik engelleyici iyonizer
- Standart vakum pedalı
- Bantlama önleyici sistem ve değişken damla noktacık boyutu
- Daha fazla uygulamaya olanak sağlamak için geniş yelpazede 
boya kullanımı:
- LH-100 boyalar çizilmelere dayanıklıdır;
- LUS-120 ve LUS-150 oyalar esnek malzemelere baskı yapabilir; 
- LUS-200 boyalar güneş, yağmur ve diğer hava koşullarına daya-
nıklı olmasıyla dış mekan uygulamalar için idealdir; 
- LUS-350 boyalar yüzde 350 oranında esneyebilme özelliği sa-
yesinde kabartmalı ve vakumlu uygulamaların yapılabilmesini 
sağlar. 
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