
Mimaki TS300P-1800’e Viscom Ödülü

Mimaki, günümüzde Tekstil Ürünü Genişletme için “En iyi Viscom Ödülü”nün bu yılki ka-
zananının TS300P-1800 inkjet yazıcısı olduğunu duyurdu.

M i m a k i , 
günümüzde Tekstil Ürünü Genişletme için “En iyi Viscom Ödü-
lü”nün bu yılki kazananının TS300P-1800 inkjet yazıcısı olduğunu 
duyurdu. Yüksek değerli dijital tekstil ürünü uygulamalarının 
düşük maliyetli üretimi için tasarlanmış olan, TS300P-1800, 1,8 
m genişliğindeki rulodan ruloya süblimasyon mürekkep püs-
kürtmeli yazcısı yeni kalite ve üreticilik seviyesi sunarak, trans-
fer kağıt baskıcısı olarak aranmıştır. Kapasitesi, sarı ve pembe 
renklerinde mevcut olan, iki floresan mürekkebine geliştiril-
miştir. Bu mürekkepler, özellikle alçak hacimli yüksek kaliteli 
sünlimleşme kağıt transfer piyasasında kullanım için yapılmıştır 
ve moda, spor kıyafetleri, mayo ve ayakkabılar için mükemmel 
uyuma sahiptir. 

Mimaki Avrupa’da Pazarlama Genel Müdürü olan Mike Horsten 
“Dijital tekstil baskı piyasası, en yenilikci ve hızlı gelişen sektör-
lerden biridir. Bu En iyi Viscom Ödülü, ortaya çıkan fırsatlarda 
işlemlerin fayda sağlamasına yardım ertmek için mükemmel 
olarka tasarlanmış çözümlerimizin tanınırlığı olarak hizmet et-
mektedir.’ der ve şu şekilde devam eder ’TS300P-1800 sadece 
hızlı, kaliteli ve bu piyasadaki işlemlerin talebini destekleyen 
hammadde miktarı teslimatı sağlamaz, aynı zamanda da pera-
kende piyasasında dijital tekstil baskısının hızlı gelişen rolünü 
kolaylaştırır. Floresan renkleri, bu yolculuktaki sonraki adımdır 
ve bizim Neon mürekkeplerimiz, tasarımcılara ve giyim eşyası 
üreticilerine onlarım üretim ve hacim esnekliklerini genişletme-
leri konusunda olanak sağlar.’

 TS300P-1800 şunlar da dahil olmak üzere, tekstil baskısı için 
yeni kapasitenin bir sayısını getirir: 
Çok hafif transfer kağıdında baskı yapabilme  
Yüksek kaliteli baskı için 5 renk baskıda (6 renk baskı ile 62 
m2/saat) 115 m2/saat maksimum baskı hızına kadar 
Yüksek başlık aralığı (2’den 7’ye ayarlanabilir) ile dahi, tam nok-
ta yerleştirme

İstikrar-
lı kalite baskısı için otomatik Püskürtme Fıskiyesi Gerikazanım 
Sistemi
Gözetimsiz sürekli baskı için Kesintisiz Mürekkep Tedarik Sis-
temi ve büyük mürekkep paketlerinde mevcut – yeni geliştiril-
miş sünlimleşme transfer mürekkep Sb410
Harici kurutucu - %30’a kadar daha hızlı kurutma 
Renk yeniden yerleştirme, doğru profil oluşturma ve hızlı dosya 
süreci de dahil olmak üzere harici renk yönetimini sağlamak 
için yeni Tx3Link RIP TS300P-1800 Fespa 2015’te piyasaya sür-
mesinden bu yana bir isabet noktası haline gelmiştir ve etkili 
giyim için yeni Neon mürekkeplerinin heyecan verici örnekleri 
ile ITMA 2015’te canlı tanıtım gösterimlerini sürdürdü. Kısa bir 
süre sonra FESPA Eurasia ziyaretçilerle buluşacak.
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