
صنعت چاپ دیجیتال همیشه منتظر نوآوری تحول با اولین هد قابل تعمیر در جهان هد دستگاه چاپ بنر اسپکترا استار فایر 

 کمپانی فوجی فیلم بوده است .

 این شرکت از دیر باز جز بزرگترین شرکتهای فعال در صنعت دیجیتال بوده است.

هد اسپکترا گلکسی و هد اسپکترا پوالریس تحولی در زمان  -هد اسپکترا نوا  -تولیدات قبلی از جمله هد اسکای واکر 

یجاد نمودند لذا بازار چاپ دیجیتال همیشه با ورود این محصوالت و نوآوری ها همیشه تحت تاثیر قرار عرضه به بازار ا

 گرفته است. 

 جدیدترین محصول این شرکت معظم هد اسپکترا استار فایر می باشد.

 دستگاه چاپ بنر

نازل فعال در چهار ردیف می  512ارای پوالریس آشنایی داشته باشند در جریان هستند این هد د  دوستانی که با هد اسپکترا

 باشد

 جهت مشاهده اطالعات هد پوالریس می توانید به مقاله معرفی این هد مراجعه یا بر روی لینک کلیک نمایند.

 تفاوت هد استار فایر در تعداد نازل و اعداد ردیف و اطالعات ساختاری می باشد.

 نازل می باشد 128شد.چیدمان این تعداد نازل در هشت ردیف نازل فعال می با 1024دارای  1024هد استار فایر 

 نازل می باشد که بصورت خطی کنار هم قرار گرفته اند. 128هر ردیف دارای 

می  512هد پوالریس میلیمتر می باشد و از نظر ابعاد تقریبا دو برابر یک  40میلیمتر و عرض آن  65طول هد در حدود 

 باشد.

 تعداد نازل فراوان در هد استار فایر باعث شده دارای سرعت خیره کننده ایی در چاپ باشد 

 متر مربع در ساعت خواهد داشت 250هد استار فایر سرعتی در حدود  4بطوری که دستگاه با 

 است پوشش چاپ در حالت دو پس فوق العاده خواهد بود. ردیف نازل 8بدلیل اینکه هر هد دارای 

 پیکولیتر و برای مصارف متعدد و گوناگون عرضه شده است 80تا 10این هد در انواع مختلف 

 ویژگی هد اسپکترا استار فایر : 

 نازل در هشت ردیف 1024دارای 

 دارای تکنولوژی ورسا دروپ جهت کیفیت چاپ باالتر

 درجه 60رکب قابلیت کار تا دمای م

 نازل پلیت فلزی

 قابلیت تعویض هر ردیف نازل و تعمیر هد

 دی پی آی 400کیفیت چاپ 

 سرعت شگفت انگیز چاپ 

 اسپکترا 1024کیفیت بسیار باالی قطعات بکار رفته در هد استار فایر 

https://www.simayeshahr.com/هد-اسپکترا-پولار…ابلیتها-و-مشخصات/

