ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში

საჭრელი პლოტერები

CE6000 Plus

სერია

CE6000-40 PLUS / CE6000-60 PLUS / CE6000-120 PLUS
ბიუჯეტური მოდელი
ახალი ARMS 5.0 სარეგისტრაციო 		
ნიშნების ამომცნობი პროგრამა
დიდი გრაფიკული LCD 		
ტიპის ეკრანი, მენიუს 10 ენაზე
მხარდაჭერით
პროგრამული უზრუნველყოფა
Cutting Master 4 გრაფიკული
რედაქტორებისთვის
(Corel Draw; Adobe Illustrator)
გარანტია 2 წელი

საჭრელი პლოტერები

CE LITE - 50

მაქსიმალური სამუშაო სიგანე 500 მმ
ბიუჯეტური მოდელი
ახალი ARMS 7.0 სარეგისტრაციო 		
ნიშნების ამომცნობი პროგრამა
დიდი ზომის სენსორული
მართვის პანელი,
მენიუს 10 ენაზე მხარდაჭერით
პროგრამული უზრუნველყოფა
Cutting Master 4 გრაფიკული
რედაქტორებისთვის
(Corel Draw; Adobe Illustrator)
გარანტია 2 წელი

ახალი ფუნქცია

სტანდარტული ზომის ქაღალდის სარეგიტრაციო ნიშნების გარეშე სერვა.

საჭრელი პლოტერები

FCX2000 და FCX4000

სერია

პლანშეტური საჭრელი
USB ინტერფეისით ინფორმაციის
მიმოცვლის შესაძლებლობა

გაუმჯობესებული ARMS სარეგისტრაციო
ნიშნების ამომცნობი პროგრამა, მეტი
პროდუქტიულობისთვის
ფერად ფონზე თეთრი ფერის
სარეგისტრაციო ნიშნების
ამოცნობის შესაძლებლობა
პროფესიონალური მოდელი,
გაფართოებული შესაძლებლობებით

სამაგიდე მოდელი,
მაღალი წარმადობით

FCX2000 სერია

FCX4000 სერია

დაწოლის
მაქს. ძალა

9.8 N (1 kgf)

ჭრის
მაქს. სიჩქარე

400 მმ / წმ

610, 1200, 1800 მმ სიგანის მაგიდები,
ვაკუმით ან ელექტროსტატიკური
ფიქსატორით.

FCX2000-60VC
FCX2000-180VC

FCX2000-120VC

დაწოლის
მაქს. ძალა

5.88 N (1 kgf)

ჭრის
მაქს. სიჩქარე

750 მმ / წმ

50ES მოდელზე შესაძლებელია
2 ცალი A3+ ზომის ფურცლის ერთად ჭრა.
60ES მოდელზე შესაძლებელია
4 ცალი A3+ ზომის ფურცლის ერთად ჭრა.

FCX4000-50ES
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ფურცლების ავტომატურად მიწოდების აპარატი

F-Mark CE6000 სერიის

საჭრელი პლოტერებისთვის
ქაღალდის უწყვეტი მიწოდება
და დამუშავება
სპეციალური პროგრამული
უზრუნველყოფა განაპირობებს
ნაბეჭდი გამოსახულების ზუსტ
პოზიციონირებას საჭრელ
პლოტერში
კამერა სწრაფად პოულობს
ორწერტილოვან
სარეგისტრაციო ნიშანს
ასრულებს ნახევარჭრის,
პერფორაციის, ამოსერვის და
წერტილოვანი კვეთის ფუნქციას

მასალის მაქსიმალური ზომა

A3+ (პორტრეტული განლაგებით)

მასალის ერთდროული ჩატვირთვა

მაქს. სიგანე 350 მმ სიგრძე 500მმ

200 ფურცელი

სრულფერიანი სკანერი

CSX500 სერია

CSX510-09 / CSX530-09
CSX550-09
ფერების მაქსიმალური სიზუსტით
გადმოცემის შესაძლებლობა
გამოსახულების გაძლიერებული
დამუშავების შესაძლებლობა
უზრუნველყოფს სკანირების მაღალ
სიჩქარეს
თავსებადია Adobe® RGB რეჟიმთან
ფერების გაუმჯობესებული
გადმოცემისთვის

სერიაში წაროდგენილი მოდელების
ტექნიკური მახასიათებლები

CSX510-09
600 dpi
A0 ფერადი
43 წამი

ინტერპოლაციური
რეზოლუცია

4800 dpi

USB 2.0

CSX530-09
600 dpi
A0 ფერადი
17 წამი

ინტერპოლაციური
რეზოლუცია

9600 dpi

USB 2.0

CSX550-09
1200 dpi
A0 ფერადი
15 წამი

ინტერპოლაციური
რეზოლუცია

9600 dpi

USB 2.0
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ბეჭდვა და
კვეთა ერთ
დანადგარში
Roland VS-640i ეს პრინტერი
გთავაზობთ ყველაფერს, რაც თქვენ
წარმოებისთვის გჭირდებათ და
ფართოფორმატიან ბეჭდვასთან
დაკავშირებულ ყველა ამოცანას
ზედმიწევნით პასუხობს. უახლესი
ტექნოლოგიის საბეჭდი თავის და
მაღალი ხარისხის Eco-Sol MAX® 2
მელნის წყალობით ის გამოირჩევა
ბეჭდვის შეუდარებელი ხარისხით.
თეთრი, მეტალიკი და ღია შავი მელანი; ინტეგრირებული
აღნიშნული მოდელი ხელმისაწვდომია
კონტურული ჭრის ფუნქცია, საწარმოო პროცესის გამარტიშემდეგი სიგანის საბეჭდი არეალით:
76; 137 და 162სმ.
ვებისა და ეფექტურობისკენ მიმართული კონსტრუქციული
ბეჭდვის რეზოლუცია:
თვისებების ერთობლიობა, ეს ყველაფერი მატებს
1440x720 წერტილი 1 დუიმზე.
დანადგარს იმ თვისებებს, რის მიხედვითაც ბიზნესმენთა
ბეჭდვის მაქსიმალური სიჩქარე:
აბსოლუტური უმრავლესობა თავის არჩევანს სწორედ
26.85 კვ.მ/სთ.
Roland Versa CAMM სერიის პრინტერებზე აკეთებს.

ფართო
ფორმატიანი
პრინტერი
Roland RF-640 ბეჭდვის შთამბეჭდავი
სიჩქარე და ხარისხი, წარმადობის
გაფართოებული რეჟიმები, ძლიერი
პროგრამული მხარდაჭერა და
საიმედოობა, ეს იმ მახასიათებლების
ჩამონათვალია, რომელიც
VersaEXPRESS RF-640 თქვენს
ბიზნესზე მორგებულს ხდის.
ანაბეჭდის მაქსიმალური სიგანე: 1600მმ
საბეჭდი თავის სარკისებრი კონფიგურაცია CMYKKYMC
უზრუნველყოფს ანაბეჭდის უმაღლეს გარჩევადობას:
1440x720 წერტილი 1 დუიმზე;
ბეჭდვის მაქსიმალური სიჩქარე: 48კვ.მ/სთ.

ეფექტური, საიმედო და ხელმისაწვდომი

VersaEXPRESS RF-640 უზრუნველყოფს

გარანტირებულად მაღალი ხარისხის ბეჭდვას,

ბანერზე, თვითწებად ფირებზე და სხვა ეკო-

სოლვენტურ მელნებთან თავსებად მასალებზე.
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მომავალი თაობის
პრინტერი ამოსერვის
ფუნქციით
უახლესი TrueVis VG-640 და VG-540
სერიის პრინტერები წარმოადგენს
მომავალი თაობის დანადგარებს
ბეჭდვა-ამოსერვით.
მკვეთრი მანიშნებლები,
ავტომობილების
შეფუთვა მკვეთრი ფერის
გრაფიკული
დიზაინით, თქვენ უნდა შეძლოთ
უპასუხოთ ამ გამოწვევებს.
VG სერიის ინტეგრირებული ბეჭდვა/ამოსერვის პრინტერები გახდა უფრო ეფექტური და პროდუქტიული.
აღჭურვილია ახალი თაობის საბეჭდი თავებით, რომლებიც ახალი თაობის TR2 საღებავების საშუალებით იძლევა
გასაოცარ ფერთა გამას. როგორც მომავალი თაობის უბადლო წარმომადგენელი, იმართება თქვენი მობილური
გაჯეტებიდან.
ხელმისაწვდომია ორი სხვადასხვა ზომის მოდელი: 1600 და 1346 მმ სიგანის საბეჭდი არეალით
შესაძლებელია საღებავების ინსტალაცია 4, 7 და 8 ფერთა კომპოზიციით: 2 x CMYK, CMYK LcLmLk და CMYKLcLmLkWh

აჩვენეთ თქვენს
დამკვეთს რა
შეგიძლიათ
გაიცანით პრინტერების სერია
TrueVIS SG2, თქვენი ბიზნესის ნამდვილი
პარტნიორი. იმის მიუხედავად ხართ
დამწყები თუ გინდათ თქვენი ბიზნესის
ახალ დონეზე გადაყვანა, SG2 პრინტერი/
საჭრელები უზრუნველყოფს სანდო
ხარიხს და დროის ოპტიმიზაციას იმ
შეკვეთებისათვის, რომლებიც საჭიროებს
სწრაფად დამუშავებას და იმავე დღეს
განთავსებას.
საღებავები TR2 იძლევა მკვეთრ ფერებს ფართო დიაპაზონში, დაწყებული მცირე ზომის ეტიკეტებიდან
დამთავრებული ავტომობილების სარეკლამო შეფუთვით და სხვა მრავალი.
ხელმისაწვდომია სამი სხვადასხვა ზომის მოდელი: 1600, 1346 და 736 მმ სიგანის საბეჭდი არეალით
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მაღალსიჩქარიანი
ეკო-სოლვენტური
პრინტერი
დატვირთული და ფართო
მასშტაბიანი ბეჭდვითი ბიზნესისთვის
საჭიროა პრინტერი, რომელსაც
შეუძლია მაღალი ხარისხის ანაბეჭდის
მიღება მაღალ სიჩქარეზე.
EJ 640 თავმოყრილია ახალი
სამრეწველო დიზაინი,
პროდუქტიულობა და ბეჭდვის
მაღალი ხარისხი, რომელსაც
უზრუნველყოფს მასში მოთავსებული
2 ცალი Piezoelectric inkjet საბეჭდი თავი.
მცირე საოპერაციო ხარჯებით, Roland DG SOLJET EJ-640 ეკო სოლვენტური პრინტერი შესაძლებლობას აძლევს
თქვენს ბიზნესს იყოს გამორჩეული პროდუქტიულობით და მომგებიანობით.
ანაბეჭდისა მაქსიმალური სიგანე: 1625მმ
ბეჭდვის რეზოლუცია: მაქს 1440 წერტილი ერთ დიუიმზე
ბეჭდვის მაქს. სიჩქარე: 102 კვ.მ / სთ
ხელმისაწვდომია საღებავების ინსტალაცია 2 კომპოზიციით: CMYK და CMYK LcLmLk

მიმართული
წარმატებისკენ
დაბეჭდეთ პირდაპირ ბამბის
მაისურებზე, ტანსაცმელზე, ჩანთებზე
და სხვა პროდუქტებზე რამოდენიმე
წუტში Versa SDUDIO BT-12
პრინტერით.
ეს დაბალბიუჯეტიანი პრინტერი
გაძლევთ დაუყოვნებლივ წვდომას
ინდივიდუალური ტანსაცმლის
შექმნასთან.
მისი გამოყენება ისეთივე მარტივია,
როგორიც საოფისე პრინტერი და
უზრუნველყოფს გასაოცარ შედეგს.
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სუბლიმაციური
პრინტერი

RT-640 იდეალური გადაწყვეტილებაა
საწარმოებისათვის, რომლებსაც
სურთ აწარმოონ სუბლიმირებული
სპორტული ტანსაცმელი, რბილი ნიშნები
ტანსაცმელისთვის, მოდური ნაჭერი,
ტანსაცმელი, დეკორი, სარეკლამო
საქონელი და შექმნან სხვადასხვა ტიპის
ტექსტურა.
უმაღლესი ხარისხის, წარმადობისა
და თვითღირებულების იდეალური
თანხვედრით, სუბლიმაციური პრინტერი
RT-640 წარმოადგენს საწყის წერტილს
ტექსტილის წარმოების ბიზნესში.
ანაბეჭდის მაქსიმალური სიგანე 1600მმ.
საღებავების ტიპი - სუბლიმაციური
საღებავების განლაგების 2 ტიპი: 4 ფერიანი
მაღალსიჩქარიანი ბეჭდვა ან 8 ფერიანი
მაღალი გარჩევადობის ბეჭდვა, რთული
ჩრდილებისა და გრადაციების უზუსტესი
გადაცემისთვის.

ახალი ფლუორესცენტური ვარდისფერი და ნარინჯისფერი
მელანი Roland DG Fluor Color ფერთა ელექტრონული
პალიტრა, საშუალებას მოგცემთ დაბეჭდოთ ასობით უცხო
ფერის თვალისმომჭრელი გამოსახულება.

სუბლიმაციური
პრინტერი
Texart XT-640 შემუშავებულია
სპეციალურად ტრანსფერული
ბეჭდვისთვის და წარმოადგენს
მომავალი თაობის დანადგარს,
რომელიც უზრუნველყოფს
უმაღლესი ხარისხის ბეჭდვას დიდ
ტირაჟებზე.
უახლესი ტექნოლოგიების წყალობით
მომხმარებლებს შეუძლიათ სწრაფად
და განსაკუთრებული ძალისხმევის
გარეშე შექმნან სპორტული და
ინდივიდუალური ტანსაცმელი,
ინტერიერის ელემენტები, სარეკლამო
საქონელი და სხვა მრავალი.
მასში მოთავსებული ორი საბეჭდი თავი, ფლუორესცენტური ვარდისფერი და ყვითელი მელნის
მეშვეობით ზრდის წარმოების სიჩქარეს და ხარისხს. ბეჭდვის მაქსიმალური სიგანე: 1600 მმ
შესაძლებელია საღებავების ინსტალაცია 4 და 8 ფერთა კომპოზიციით: 2 x CMYK, და CMYK Lc Lm Or Vi
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ბრტყელ
ზედაპირიანი
UV პრინტერი
ახლა კიდევ უფრო მარტივად
შეგიძლიათ დაბეჭდოთ საოცრად
რეალისტური გრაფიკა და
ტექსტურები, ასევე შეიტანოთ
გამორჩეული ეფექტები
ბეჭდვაში, როგორებიცაა
შერჩევითი ლაკირება,
ემბოსირება და სხვა მრავალი.

ბეჭდვის განიერი არეალის (50სმ) და კომპაქტური დიზაინის წყალობით,
LEF2-200 გთავაზობთ ფერადი ბეჭდვის განსაკუთრებულ შესაძლებლობებს მასალების
ფართო სპექტრზე, 10სმ სისქის 3 განზომილებიანი ობიექტების ჩათვლით.

ბრტყელ
ზედაპირიანი
UV პრინტერი

თქვენს დამკვეთს უნდა რაღაც
უნიკალური, აჩუქეთ მას რაიმე
განსხვავებული Versa UV LEF2300 - ის დახმარებით.
ეს პრინტერი გაძლევთ
საშუალებას დაბეჭდოთ მყარი
მასალების ფართო დიაპაზონზე,
რეალური ტექსტურები და
რელიეფური ეფექტები.
აირჩიეთ LEF2-300 მაღალი
წარმადობის ბეჭდვისთვის.
ბეჭდვის განიერი არეალის (77სმ) და კომპაქტური დიზაინის წყალობით,
LEF2-300 გთავაზობთ ფერადი ბეჭდვის განსაკუთრებულ შესაძლებლობებს მასალების
ფართო სპექტრზე, 10სმ სისქის 3 განზომილებიანი ობიექტების ჩათვლით.
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მაღალხარისხიანი
ფართოფორმატიანი პრინტერები

მაღალხარისხიანი ეკო-სოლვენტური
პრინტერი
Epson
DX5
საბეჭდ
თავზე, რომლის ხარისხი უდაოდ
აღემატება მის ფასს. გააჩნია ცვლადი
მოცულობის წვეთებით ბეჭდვის
ფუნქცია, რომელიც მაღალხარისხიანი
ანაბეჭდის მიღებას უზრუნველყოფს.
C1601S
ანაბეჭდის
მაქსიმალური
სიგანეა 1600მმ. ბეჭდვის სიჩქარე ფოტო ხარისხი 8,2კვ.მ-დან 17,7კვ.მმდე
საშუალო
ხარისხი.
მისი
ტექნიკური მონაცემები იდეალურად
მიესადაგება, როგორც დამწყებ ასევე
გამოცდილ საწარმოებს.

მაღალხარისხიანი ეკო-სოლვენტური
პრინტერი Epson DX5 საბეჭდ თავებზე.
პრინტერი მუშაობს ერთმანეთის
მიმართ ჭადრაკის დაფის პრინციპით
განლაგებული 2 ერთეული Epson DX5 საბეჭდი თავების ბაზაზე,
რომელის საშუალებითაც მიიღწევა
უმაღლესი ხარისხი და სწრაფი
ბეჭდვა.
THUNDERJET AD1802S პრინტერი
შემუშავებულია
ნებისმიერი
სირთულის
ინტერიერისა
და
ექსტერიერისათვის
განკუთვნილი
გრაფიკის ბეჭდვისათვის. მუშაობს ყველა რულონურ მასალაზე, რომელიც თავსებადია ეკოსოლვენტურ ბეჭდვასთან. ანაბეჭდის მაქსიმალური სიგანე - 1800მმ. ბეჭდვის სიჩქარე - 15,9კვ.მ-დან
33კვ.მ-მდე საათში.მყარი კორპუსი, მაღალხაროსხიანი ანაბეჭდი, ინოვაციური საბეჭდი პროგრამა
და სხვა მრავალი საინტერესო ფუნქცია, რაც THUNDERJET AD1802S პრინტერს გააჩნია, საფუძველია
იმისა, რომ ის წლების მანძილზე ერთგულად მოემსახურება თქვენს ბიზნეს ინტერესებს.
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მაღალხარისხიანი
ფართოფორმატიანი პრინტერები

ბიუჯეტური მაღალხარისხიანი ეკოსოლვენტური
პრინტერი
2xEpson
DX5 საბეჭდ თავებზე. ანაბეჭდის მაქსიმალური სიგანე 3200მმ. გააჩნია ცვლადი
მოცულობის
წვეთებით
ბეჭდვის
ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს
მაღალხარისხიანი ანაბეჭდის მიღებას,
ბეჭდვის სიჩქარეზე ზეგავლენის გარეშე.
C3202S ბეჭდვის სიჩქარე - ფოტო ხარისხი 20,7კვ.მ-დან 40,9კვ.მ-მდე საშუალო ხარისხი. უნიკალური
ჩაშენებული GZ Greyscale ტექნოლოგია უზრუნველყოფს ფერების უზადო ტონალობას, მცირე
ზომის ტექსტების და დეტალების მაღალ გარჩევადობას.

ახალი
თაობის
მაღალსიჩქარიანი
ფართოფორმატიანი პრინტერი, Fuji Dimatix SG1024 StarFire ინდუსტრიული
საბეჭდი თავების ბაზაზე. ამ საბეჭდი
თავის
უნიკალური
ტექნიკური
შესრულება, შესაძლებლობას გაძლევთ
გაწმინდოთ
საღებავის
გამფრქვევი
მიკროარხები
ელექტრონული
მოდულის
დაზიანების
საფრთხის
გარეშე,
საჭიროების
შემთხვევაში
შესაძლებელია მისი შემადგენელი ნაწილების ცალ-ცალკე გამოცვლა. აქედან გამომდინარე,
SG1024 StarFire- ის საბეჭდი თავების სასიცოცხლო ციკლი მნიშვნელოვნად მაღალია, ვიდრე სხვა
მწარმოებლების საბეჭდი თავებისა.
პრინტერები GONGZHENG GZC3202 STARFIRE გაგიხსნით ფართო შესაძლებლობებს გადაჭრათ
თქვენს წინაშე დასმული სხვადასხა ტიპის ამოცანები. ანაბეჭდის მაქსიმალური სიგანე 3200მმ.
მაღალხარისხიანი ანაბეჭდი 60კვ.მ-მდე ან საშუალო ხარისხის ანაბეჭდი 129კვ.მ-მდე 1 საათში. თუ
საჭიროა მაღალხარისხიანი ანაბეჭდის მიღება, როგორიცაა ინტერიერისთვის განკუთვნილი ბეჭდვა,
SG1024SA StarFire 10 პიკოლოტრიანი საბეჭდი თავებით და 800dpi ბეჭდვის რეზოლუცია საუკეთესო
არჩევანია. ეს მაჩვენებლები სარეკლამო ბაზარზე ფართოფორმატიანი ბეჭდვის საუკეთესო ხარისხს
უზრუნველყოფს.
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მაღალხარისხიანი
ფართოფორმატიანი პრინტერები
გაიცანით მეორე თაობის ულტრა სწრაფი
და უალტერნატივო ფართო-ფორმატიანი
პრონტერი GONGZHENG GZM3204+
აღნიშნული
თაობის
პრინტერებში
განხორციელდა
რამდენიმე
ტიპის
გაუმჯობესება
მოდერნიზაცია,
რაც
ძირითადად შეეხო პრინტერის მექანიკურ
და ელექტრონულ ნაწილებს.
GZM+
სერიის
პრონტერებში,
ისევე
როგორც წინა ვერსიებში, განთავსებულია
ინდუსტრიის წამყვანი Fuji Dimatix SG1024
StarFire სამრეწველო საბეჭდი თავები ფიზიკური გაფართოებით 400dpi (წერტილი 1 ინჩზე).
ამ საბეჭდი თავის უნიკალური ტექნიკური შესრულება, შესაძლებლობას გაძლევთ გაწმინდოთ საღებავის
გამფრქვევი მიკროარხები ელექტრონული მოდულის დაზიანების საფრთხის გარეშე, საჭიროების შემთხვევაში
შესაძლებელია მისი შემადგენელი ნაწილების ცალ-ცალკე გამოცვლა. აქედან გამომდინარე, SG1024 StarFireის საბეჭდი თავების სასიცოცხლო ციკლი მნიშვნელოვნად მაღალია, ვიდრე სხვა მწარმოებლების საბეჭდი
თავებისა. ანაბეჭდის მაქსიმალური სიგანე 3200მმ. მაღალხარისხიანი ანაბეჭდი 97კვ.მ-მდე ან საშუალო ხარისხის
ანაბეჭდი 229კვ.მ-მდე 1 საათში.
თავისი გამორჩეული ტექნიკური თვისებებით, GONGZHENG 3204 + STARFIRE შეძლებს შეცვალოს ერთი ან
რამდენიმე მოძველებული აღჭურვილობა და მინიმუმამდე შეამციროს ტექნიკური პერსონალის დატვირთვა.
პრინტერი ყველაზე ეფექტურად შეესაბამება უკვე არსებულ საწარმოო ხაზს, რაც გულისხმობს ბეჭდვითი
წარმოების ხარისხობრივად ახალ დონეზე გადაყვანას.

თუ გსურთ თქვენი სარეკლამო საწარმო
გადაიყვანოთ ახალ საფეხურზე და თქვენს
მიერ გამოშვებული ფართოფორმატიანი
ნაბეჭდი პროდუქცია პრეზენტაბელურად
გამოიყურებოდეს
მაშინ
ბეჭდეთ
სეგმენტური შეწებების გარეშე, 5 მეტრიანი
სიგანის პრინტერზე GONGZHENG GZF5004
STARFIRE. პრინტერი მუშაობს რულონური
ფართოფორმატიანი საბეჭდი მასალების
მთელს სპექტრზე, როგორებიცაა: ბანერი,
ბადე ბანერი, პერფორირებული და სტანდარტული თვითწებვადი ფირი, ქაღალდი და მრვავალი სხვა
რულონური მასალა, რომლის ზედაპირიც თავსებადია სოლვენტურ საღებავთან. აღნიშნული პრინტერი
საშუალებას გაძლევთ დაიკავოთ მაღალმარჟანი ნიშა და გარანტირებულად მიიღოთ შეკვეთები მთელი
წლის მანძილზე, რადგან მსგავსი ტექნიკის მფლობელი კომპანიები ძალიან ცოტაა სარეკლამო ბაზარზე.
დაბეჭდო 5 მეტრიანი სიგანის გამოსახულება სეგმენტური შეერთების/გადაბმის გარეშე - ეს ხომ უნიკალური
ფართოფორმატიანი პროდუქტია.
პრინტერი მუშაობს 4 ერთეული Fuji Dimatix StarFire 1024 საბეჭდი თავების ბაზაზე, 10 ან 25 პიკოლიტრიანი
წვეთის მოცულობით და 400dpi რეზოლუციით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაბეჭდოთ მაღალხარისხიანი
ინტერიერის გრაფიკა. აღნიშნული საბეჭდი თავები ექვემდებარება შეკეთებას და შესაძლებელია მისი ცალკეული
ნაწილების გამოცვლა, ელექტრონული მოდულის დაზიანების საშიშროების გარეშე, პიეზოკრისტალზე
მომუშავე საბეჭდი თავებისაგან განსხვავებით.
საბეჭდი თავები ერთმანეთის მიმართ განთავსებულია ჭადრაკის დაფის პრინციპით, რაც მაღალსიჩქარიან
ბეჭდვას განაპირობებს. ამიტომაც GONGZHENG GZF5004 STARFIRE ითვლება ყველაზე სწრაფ ფართოფორმატიან
პრინტერად თავის კლასში. GONGZHENG GZF5004 STARFIRE პრინტერი არის გარანტია იმისა, რომ
დამსახურებულად დაიმკვიდროთ ბაზრის ლიდერის ადგილი.
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წარმოებულია
გერმანიაში
MARABU DI SX
საღებავის
ტიპი

დასახელება

საბეჭდი თავის
მოდელი

კოდი

მოცულობა

DI SX - Cyan

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

459

1ლ.

DI SX - Magenta

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

438

1ლ.

DI SX - Yellow

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

429

1ლ.

DI SX - Karbon

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

489

1ლ.

საბეჭდი თავის
მოდელი

კოდი

მოცულობა

MARABU DI LSX
დასახელება

საღებავის
ტიპი

DI LSX - Cyan

ECO Solvent

DX4; DX5; DX6

459

1ლ.

DI LSX - Magenta

ECO Solvent

DX4; DX5; DX6

438

1ლ.

DI LSX - Yellow

ECO Solvent

DX4; DX5; DX6

429

1ლ.

DI LSX - Karbon

ECO Solvent

DX4; DX5; DX6

489

1ლ.

DI LSX - LCyan

ECO Solvent

DX4; DX5; DX6

455

1ლ.

DI LSX - LMagenta

ECO Solvent

DX4; DX5; DX6

434

1ლ.

საღებავის
ტიპი

საბეჭდი თავის
მოდელი

კოდი

მოცულობა

DI V - Cyan

Hard Solvent

35 pl.>

459

5ლ.

DI V - Magenta

Hard Solvent

35 pl.>

439

5ლ.

DI V - Yellow

Hard Solvent

35 pl.>

429

5ლ.

DI V - Karbon

Hard Solvent

35 pl.>

489

5ლ.

საღებავის
ტიპი

საბეჭდი თავის
მოდელი

კოდი

მოცულობა

MARABU DI V
დასახელება

MARABU DI LA
დასახელება

DI LA - Cyan

ECO Solvent

DX5; DX7

459

1ლ.

DI LA - Magenta

ECO Solvent

DX5; DX7

439

1ლ.

DI LA - Yellow

ECO Solvent

DX5; DX7

429

1ლ.

DI LA - Karbon

ECO Solvent

DX5; DX7

489

1ლ.

კოდი

მოცულობა

PRIMER - CLEANER
დასახელება

პროდუქტის აღწერილობა

DI UR 2

საწმენდი სოლვენტი

-

1ლ.

DI UR 2

საწმენდი სოლვენტი
(კარტრიჯი)

-

220 მლ.

PRIMER P2

პრაიმერი ორგმინისთვის

P2

1ლ.

PRIMER P4

პრაიმერი შუშისთვის

P4

1ლ.
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წარმოებულია
გერმანიაში
CARTRIDGE MARABU DI SX - ROLAND*
დასახელება

საღებავის
ტიპი

საბეჭდი თავის
მოდელი

კოდი

მოცულობა

DI SX - Cyan

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

DI SX - Magenta

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

DI SX - Yellow

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

DI SX - Karbon

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

DI SX - LC

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

DI SX - LM

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

DI SX - LK

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

საბეჭდი თავის
მოდელი

კოდი

მოცულობა

ECO-SOL-MAX2 CARTRIDGE - ROLAND*
დასახელება

საღებავის
ტიპი

ESL4-4CY

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

ESL4-4MG

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

ESL4-4YE

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

ESL4-4BK

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

ESL4-4LC

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

ESL4-4LM

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

ESL4-4LK

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

440 მლ

* Roland RS 540, 640 / Pro4 & Vsi Serie (XR, XF, RF, Vsi 640) / SJ 540, 545, 645, 745, 1045
XJ 540, 640 740 / XC 540, SC545 / SP 300(i), 540(i) / VP 300(i), 540(i) / VS-Serie / RE640

ECO-UV4 CARTRIDGE - ROLAND*
დასახელება

საღებავის
ტიპი

საბეჭდი თავის
მოდელი

კოდი

მოცულობა

EUV4-CY

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

220 მლ

EUV4-MG

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

220 მლ

EUV4-YE

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

220 მლ

EUV4-BK

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

220 მლ

EUV4-WH

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

220 მლ

EUV4-GL

ECO Solvent

DX5; DX6; DX7

-

220 მლ

* Roland LEF12i, LEF2-200, LEF2-300, LEF-300
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SUPER JET

(ჩინური პრინტერებისთვის)

დასახელება

საღებავის
ტიპი

საბეჭდი თავის
ტიპი

კოდი

მოცულობა

MEPS-C1 - Cyan

ECO Solvent

DX5; DX7

00061

1ლ.

MEPS-C1 - Magenta

ECO Solvent

DX5; DX7

00062

1ლ.

MEPS-C1 - Yellow

ECO Solvent

DX5; DX7

00063

1ლ.

MEPS-C1 - Karbon

ECO Solvent

DX5; DX7

00064

1ლ.

MEPS-C1 - Clean.liq.

ECO Solvent

DX5; DX7

00005

1ლ.

საბეჭდი თავის
ტიპი

კოდი

მოცულობა

ECO JET

(ჩინური პრინტერებისთვის)

დასახელება

საღებავის
ტიპი

MEPS-C1 - Cyan

ECO Solvent

DX5; DX7

00061

1ლ.

MEPS-C1 - Magenta

ECO Solvent

DX5; DX7

00062

1ლ.

MEPS-C1 - Yellow

ECO Solvent

DX5; DX7

00063

1ლ.

MEPS-C1 - Karbon

ECO Solvent

DX5; DX7

00064

1ლ.

MEPS-C1 - Clean.liq.

ECO Solvent

DX5; DX7

00005

1ლ.
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Bank Details
Beneficiary Bank:
SWIFT:

BANK OF GEORGIA JSC
BAGAGE22

Beneficiary - Name:
Tax ID:

AD TEC LLC
405 289 502

EUR/USD/GEL Account: GE56BG0000000101477225

Address
Agmashenebeli Alley 12th kilometer,
K. Gogiashvili str.#1. 0131 Tbilisi, Georgia
office: (+995 32) 222 77 99 (ext.102)
mob: (+995) 599 63 70 70
email: info@adtec.ge

