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Подходящ за рекламни цели, за 

бродировачи, ситопечатари, специални 
магазини, производители и много други.... 

С малките си размери 650mm L x 630mm W x 
460mm H, цифровият принтер DTG Kiosk е 
компактен модел с многостранни възможности. 
Има вградена система за самопочистване на 
резервоарите и 7 контейнера за цветно мастило. 
Със специалното мастило DTGTEX и софтуер 
DTG PrintPro  може да се печата върху различни 
светло и тъмно оцветени облекла.      

С принтерите печатащи върху текстил може 
да извършвате пълноцветен печат върху Т-shirts, 
престилки, шапки, чанти, поло блузи, пуловери и 
др., с производителност от 20 до 40 броя на час 
при печатане в наситени цветове (по-малко върху 
тъмни тъкани).    

Максималното поле за печат е 300 x 530mm.  
Дебелината на материала върху който се печата 
може да е до 130mm. 

Разделителната способност на печат върху 
текстил е от 360 до 1440dpi предлага плътен 
печат и възпроизвеждане с фотографско качество 
на изображения създадени с графични програми. 

Могат да се въвеждат файлове създадени с 
програмите Corel, Photoshop, Illustrator, InDesign и 
дори Word за еднократен и многократен 
пълноцветен печат.  

 

тел: 066/ 819 223, 800 957 
факс: 066/ 800 895 

E-mail: team@komtekct.com 
www.komtekct.com 

 

 
 

      ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Вградена пълна система мастила  

• Вентили за почистване   

• Дебелина на материала до 130mm   

• Печатна област 300 x 530mm  

• Тегло 46 кг, преносим    

• Габаритни размери: (L x W x H) 650mm 

x 630mm x 460mm   

• Лек за поддръжка и работа   

• Надеждни пиезо-печатащи глави   

• Предлагат се за мастила DTGTEX 

 

  
 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ: 

Габаритни размери:  (L x W x H)  650x630x460 mm 

Цветове:   7  

Дюзи: 96 x 7  

Печатно поле:   530 x 300 mm 
Интерфейс: USB 2.0 (високоскоростен),  

IEEE 1394 Firewire 

Драйвери: Win 95/98/ME/NT 
4.x/2000/XP 
 
Mac OS 8.6 до 9.x 
10.1 или по-късна версия 

Мастила: DTGTEX - мастила 
почистващ разтвор 
бяло мастило 

Резолюция: от 360dpi до 2880dpi 
Цветове на 
мастилото: 

C/M/Y/K/lk/lc/lm/White 

 


