
 ول یوویدستگاه چاپ رول تو ر

 امروزه دستگاه چاپ رول تو رول یووی دستگاهی بی نظیر است که برای ایجاد کارهای خاص بوجود آمده است

 آیا از آن دسته از مشتریانی هستید که به شدت از چاپهای با کیفیت پایین دلزده شده اید؟

 .دستگاه چاپ رول تو رول یووی لذت چاپ با کیفیت را احساس کنید میتوانید با داشتن یک

دستگاه چاپ بنر که متاسفانه به خاطر شرایط سخت بازار ایران تبدیل به دستگاهی جهت انجام هر کاری تبدیل شده است 

 .بسیاری از مشتریان خود را راضی نمیکند

 .یفیت یا چاپ بک الیت یا چاپ باریسول و یا کاغذ دیواری نیستچراکه کیفیت آن مناسب چاپهای با ک

 : مشکالت دستگاههای موجود در بازار ایران

 عدم توانایی قطر دادن به چاپ 

 عدم توانایی استفاده از مدیاهای متنوع 

 محدودیت در ضخامت مدیا 

  

 . دستگاه چاپ رول تو رول یووی تمام مشکالت فوق را برطرف نموده است

دی پی آی واقعی پشت نور بی نظیر به جهت اینکه یووی پوشش بسیار باال دارد و توان استفاده از هر  2880ا کیفیت چاپ ب

 .نوع متریال این دستگاه را به ابزاری بی نظیر جهت استفاده از خالقیت شما تبدیل کرده است

 .ر گذشته بسیار محدود بوده انددیگر چاپ با کیفیت زدن یک رویا نیست چراکه ابزارهای مورد استفاده ما د

 .با دقت بسیار باال کار چاپی را انجام میدهد 5هد ریکو جن  این دستگاهها عموما با استفاده از

 .همچنین هد های با کیفیت دیگری نیز از جمله توشیبا برای قیمت های پایین تر وجود دارند

 .کلیک کنید 5جهت مشاهده مشخصات هد ریکو جن 

هر با شناختی که از بازار دارد و همچنین ارتباط قوی با تولید کنندگان بزرگ این گونه دستگاهها در خارج شرکت سیمای ش

 .از کشور توانسته است برترین دستگاهها را در این حوزه به شما معرفی نماید

 دستگاه چاپ رول تو رول یووی با هد ریکو ژاپن

ا میباشد بصورتی که هد های دستگاه چاپ رنگی را انجام میدهند این بعدی کریستالی را دار 5این دستگاه قابلیت چاپ 

دستگاه مجهز به هد سفید جهت چاپ رنگ سفید قبل از چاپ میباشد که میتواند قطر کار چاپی را باال برده و پس از چاپ 

 رنگ سفید به صورت همزمان چاپ رنگی را روی آن انجام دهد

ص چاپ وارنیش میباشد. که عملیات چاپ وارنیش یا به اصطالح بازار ایران در ردیف سوم دستگاه مجهز به هد مخصو

یووی موضعی بر روی قسمتهای مشخص شده طرح چاپ نماید. که جلوه ایی بی نظیر به کار چاپی یا کاغذ دیواری سه 

 .بعدی شما میبخشد
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