
DTS White Pro/Pro L

White Pro: 62 cm x 180 cm

Maximale resolutie 2880 dpi

Snel, fl exibel en praktisch

White Pro L max. hoogte: 20 cm

White Pro max. hoogte: 17 cm

IMS - Ink Management Systeem

White Pro L: 118 cm x 250 cm

Azon DTS White Pro en Pro L, printen met 
(dek)wit
De Azon DTS White Pro/Pro L Series 2 is de volgende logische stap in de evo-
lutie van substraat printen. Voor het eerst is het mogelijk, in deze markt, om 
(dek)wit te printen op ieder soort substraat. Dit is een feature waar de markt 
al lang naar zoekt en er nu eindelijk ook is!

Azon heeft de combinatie gevonden met behoud van optimale print-
kwaliteit, makkelijk in het onderhoud en de beste resultaten op donkere en 
transparante substraten! Met de standaard meegeleverde RIP software is 
het extreem gemakkelijk om de kleuren van het te printen orgineel briljant 
en levensecht op het substraat te krijgen.

Met de ontwikkeling van “nanocolour” pigmenten heeft Azon opnieuw een 
stap vooruit gezet. De nano-techniek is gebaseerd op extreem kleine 
moleculen die in staat zijn om aan een breed scala van substraten te hechten 
zoals glas, keramiek, leer, metaal etc.

De Azon DTS White Pro/Pro L Series 2 gebruikt 3 verschillende inktdruppel 
groten en is in staat deze dusdanig te beheren om een optimaal grafi sche 
reproductie te waarborgen.

De Azon DTS White Pro/Pro L Series 2 is een uitstekende oplossing voor ge-
schenk retailers, copyshops en een aanvulling voor iedere drukkerij!
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                          Specificaties DTS White Pro/Pro L Series 2

 Model type    Azon DTS White Pro/Pro L Series 2

 Connectiviteit   USB, LAN (10/100MB autoswitching)

 Resolutie    max. 2880 dpi

 Print snelheid    White Pro: 2 prints/uur @ 62 cm x 180 cm

 Inkt kleuren    C, M, Y, K,LC,LM + 2 x White

 Inkt soort    Azon Inkten 220ml cartridges

 Substraat soort   Glas, metaal, steen, hout, kunststof....

 Maximale substraat dikte  White Pro: 17 cm / Pro L: 20 cm

 Maximaal afdruk gebied  White Pro: 62 cm x 180 cm / Pro L: 118 cm x 250 cm

 Print techniek   Inkjet Piezo

 Aansturing    Azon DTSWhite RIP software (Windows  platform)

      White Pro L: 160 cm hoog, 150 cm breed, 320 cm diep

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

 Gewicht    White Pro: 190 Kg / White Pro L: 395 Kg

 Afmetingen    White Pro: 150 cm hoog, 100 cm breed, 180 cm diep

 Substraat voorbehandeling  geen

 Optioneel    IR lampen, (verwarmde) vacuum tafel, 

      warme lucht d.m.v. ventilatoren

 Omgevings variabelen  15-30⁰ Celsius, 50-70% RH

      White Pro L: 1 print/uur @ 118 cm x 250 cm

 Garantie    standaard 1 jaar, verlenging optioneel

      driver, Windows XP/Vista/7, Mac OSX

Service en ondersteuning

The Diff erence biedt u een uitstekende service en onder-
steuning. Bij de aanschaf van een Azon printer krijgt u uit-
gebreide instructie om uw Azon printer optimaal in te zetten. 
The Diff erence is een Azon Authorised Sales & Service Pro-
vider. Dit garandeert bijstand na de installatie, technische 
ondersteuning en een tal van andere hulpmiddelen. The 
Diff erence 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 maxi-
male uit uw investering in een Azon printer te halen.

Azon Authorised Sales & Service Provider:

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

www.thediff erence.nl | info@thediff erence.nl 
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