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T-180 PLUS ویژگی های دستگاه جت پرینتر 
)DPI 200( کیفیت بسیار باال • چاپ از یک تا هشت سطر فارسی و التین با آرم و لوگو با 

کارایی )هم ریز نگار و هم درشت نگار( • توانایی چاپ ریز و درشت یک چاپگر با دو 
• امکان چاپ بصورت عمودی و افقی و زاویه دار بر روی سطوح محصوالت

 DPI 200 قیمت بسیار ارزان هر چاپ با وضوح چاپ •
کد محدودیت زمانی کارتریج جوهر با تاریخ انقضای یکساله بدون نیاز به  • استفاده از 

• قابلیت استفاده در محیط های بسیار غبار آلود و مرطوب به علت عدم مکش جوهر در سر هد دستگاه
کوچکترین مشکلی به علت نوع طراحی دستگاه جت پرینتر )پرتابل( کارکرد بسیار آسان توسط اپراتور و انتقال از خطی به خط دیگر بدون   •

کلیه قطعات مکانیکی • عدم نیاز به سرویس و بازدیدهای دوره ای و قطع وابستگی فنی به علت حذف 
کوچکترین مشکلی گرفتگی پس از قطع و وصل شدن برق بدون  • راه اندازی سریع دستگاه و عدم ریزش جوهر و نازل 

• مجهز به منبع تغذیه سوئیچینگ جهت خنثی سازی نوسانات برقی 
کارکــرد بســیار راحــت و آســان به علــت درج حــروف الفبــای فارســی در  • مجهــز بــه صفحــه نمایــش 4 اینچــی جهــت ســهولت در پیغــام نویســی و 

کامــًا انحصــاری صفحــه نمایشــگر دســتگاه بــرای اولیــن بــار درایــران و 
کلیــه پارامتر هــای متغیــر از قبیــل تاریــخ تولیــد، انقضــا، ســاعت، شــمارنده  کلیــد )Language( جهــت ســهولت در پیغام نویســی و تبدیــل  • مجهــز بــه 

و غیــره از زبــان التیــن بــه فارســی و برعکــس تنهــا در چنــد ثانیــه )انحصــاری(
کاما صنعتی و مقاوم با IP باال  • دارای بدنه استیل و 

گرفتگی و عدم نیاز به شستشوی هد به علت مجهز بودن به سیستم پرج اتوماتیک کوچکترین نازل  • بدون 
• عدم ریزش جوهر به لحاظ طراحی منحصر به فرد هد و پایه های نگهدارنده مدار هیدرولیک )انحصاری(

کارکرد بهینه دستگاه و افزایش عمر هد  • مجهز به فیلتر مخصوص جوهر به منظور 
گــون از قبیــل صنایــع غذایــی و تبدیلــی، دارویــی، شــیمیایی، ســلولزی، چــوب، نئوپــان، ام دی اف،  گونا • قابلیــت نصــب دســتگاه در صنایــع 
ــع شــیمیایی، رنــگ و رزیــن، روغن هــای  ــه، آرد، ســیمان، پتروشــیمی، قطعــات خــودرو، صنای ــع نظامــی، آرایشــی و بهداشــتی، شــوینده، لول صنای

صنعتــی، فیلتــر ســازی، پروفیل هــای یوپی وی ســی و آلومینیــوم و ...
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