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Pro/Pro L
Azon DTS Pro en Pro L, Direct To Substrate
De Azon DTS Pro Series 2 is een Direct To Substrate inkjet printer, u print direct op het substraat zoals glas, metaal, steen, hout, kunststof, leer ....
Eigenlijk op bijna alle substraat soorten! De door Azon, in eigen beheer,
ontwikkelde inkten garanderen een maximale hechting van de inkt op ieder
soort substraat.
Met de Azon DTS Pro of Pro L Series 2 kunt u producties creëren in prachtige
foto kwaliteit op ieder substraat, sneller en goedkoper dan met andere technologieën zoals thermo overdracht of zeefdruk. De Azon DTS Series 2 is als
een gewone printer aan te sturen vanuit zowel Mac als Windows omgeving
met de standaard bijgeleverde printerdriver. Extreem easy-to-handle en met
een zeer hoge return on investment!
De Azon DTS Pro of Pro L Series 2 is een ﬂat bed printer voor meerdere doeleinden. U kunt printen op half fabricaten maar ook direct op eind producten
zoals potloden, aanstekers, mobiele telefoon covers, plastic ID-kaarten, etc.
Het is mogelijk om rechtstreeks te printen op substraten zoals hout, kunststof, steen, staal, glas, leer, etc. van afgewerkte producten met een maximale
hoogte van 20 cm(Pro L). Met het maximale print oppervlak van 118 cm x 250
cm kunt u een ondenkbaar aantal toepassingen aanbieden aan uw klanten!
De vlijmscherpe afdruk wordt door middel van 2880 dpi geleverd met een
gesloten inktsysteem.
De Azon DTS Pro of Pro L Series 2 is een uitstekende oplossing voor geschenk
retailers, copyshops en een aanvulling voor iedere drukkerij!
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DTS Pro/Pro L, Direct To Substrate
Snel, ﬂexibel en praktisch
Maximale resolutie 2880 dpi
Pro: 62 cm x 180 cm
Pro L: 118 cm x 250 cm
Pro substraat hoogte: 17 cm
Pro L substraat hoogte: 20 cm
IMS - Ink Management Systeem
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Pro/Pro L
Speciﬁcaties DTS Pro/Pro L Series 2
Model type

Azon DTS Pro/Pro L Series 2

Print techniek

Inkjet Piezo

Maximaal afdruk gebied

Pro: 62 cm x 180 cm / Pro L: 118 cm x 250 cm

Maximale substraat dikte

Pro: 17 cm / Pro L: 20 cm

Substraat soort

Glas, metaal, steen, hout, kunststof....

Substraat voorbehandeling

geen

Inkt kleuren

C, M, Y, K, LC, LM, LK, LLK

Inkt soort

Azon Inkten 220ml cartridges

Aansturing

Azon DTS driver, Windows XP/Vista/7, Mac OSX

Connectiviteit

USB, LAN (10/100MB autoswitching)

Resolutie

max. 2880 dpi

Print snelheid

Pro: 2 prints/uur @ 62 cm x 180 cm
Pro L: 1 print/uur @ 118 cm x 250 cm

Netvoeding

110/220VAC, 59W (in stand-by mode 5W)

Gewicht

Pro: 190 Kg / Pro L: 395 Kg

Afmetingen

Pro: 150 cm hoog, 100 cm breed, 180 cm diep
Pro L: 160 cm hoog, 150 cm breed, 320 cm diep

Optioneel

IR lampen, (verwarmde) vacuum tafel,
warme lucht d.m.v. ventilatoren

Omgevings variabelen

15-30⁰ Celsius, 50-70% RH

Garantie

standaard 1 jaar, verlenging optioneel

Service en ondersteuning
The Diﬀerence biedt u een uitstekende service en ondersteuning. Bij de aanschaf van een Azon printer krijgt u uitgebreide instructie om uw Azon printer optimaal in te zetten.
The Diﬀerence is een Azon Authorised Sales & Service Provider. Dit garandeert bijstand na de installatie, technische
ondersteuning en een tal van andere hulpmiddelen. The
Diﬀerence biedt gebruikers de service, ondersteuning en
opleiding die nodig is om de productiviteit te handhaven;
zowel online, via de telefoon en in persoon - om het maximale uit uw investering in een Azon printer te halen.

Azon Authorised Sales & Service Provider:

www.thediﬀerence.nl | info@thediﬀerence.nl
+31 (0)229 842 555 | Zwaag(NH)

Product gegevens en speciﬁcaties kunnen wijzigen zonder kennisgeving vooraf. DTS Pro L-Series2-TD-092012

