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  iColor® 600

A3/VO VEĽKOSTI STOLA
FAREBNÉ DIGITÁLNE TLAČIARNE
SCHOPNÉ PRENIESŤ BIELU FARBU



NA POŽIADANIE ŠIROKÝ FORMÁT, MULTIMEDIÁLNA DIGITÁLNA TLAČIAREŇ 
NA VNÚTROPODNIKOVÚ PRODUKCIU ODEVOV, ŠTÍTKOV, BANNERY 
A MARKETINGOVÁ KUSTOMIZÁCIA
UniNet predstavuje iColor 600 LED Digitálnu tlačiareň na báze tonerov, 
uvádzajúcu ako plnofarebnú tlač, tak aj tlač bielej farby kombinovanú 
s možnosťami potlače a podtlače na jediný prechod. Na dnešnom trhu 
je iColor 600 najvšestrannejšie riešenie pre produkciu farebného prenosu 
na požiadanie pre malú a strednú záťaž, zahŕňajúc možnosti tlače 
obrázkov v profesionálnej kvalite vo veľkosti stola.

Predstavte si, že máte profesionálny print shop na vašom pracovnom 
stole a boli ste schopní vytvoriť značkové a propagačné materiály, digitálnu 
dekoráciu odevu a omnoho viac hneď pod palcom...to je to, čo môže 
iColor 600 priniesť do vášho biznisu.

PREDVEĎTE SVOJU ZNAČKU S UPRAVOVATEĽNÝMI 
MOŽNOSŤAMI PROPAGÁCIE
UniNet iColor 600 je vybavený technológiou potrebnou pre úspešné predstavenie vašej značky. Označkujte svoje 
podnikanie a zvýšte tak svoj profit s iColor 600, schopným produkovať silné a neprekonateľné propagačné materiály, 
ktoré zvýšia afinitu vašej značky. Predstavte svoju značku a informácie o spoločnosti na vašom produkte a upravte 
svoje propagačné materiály; Možnosti sú nekonečné!

DEKOROVANIE ODEVU NA ÚPLNE NOVEJ ÚROVNI

VŠESTRANNOSŤ MATERIÁLU

UniNet iColor 600 vám pomôže rozšíriť vaše podnikateľské príležitosti a preniknúť do širokej škály segmentov
trhu produkciou personalizovaných odevov, príslušenstva a iných produktov. Tlačte plnofarebnú grafiku, spolu
s bielou farbou pre aplikáciu na prakticky akýkoľvek tmavý textil. Vytlačené obrázky budú jemné, jasné a odev
môže byť pratý stále dookola bez bádateľnej straty kvality prenosu.

Tlačiareň iColor 600 ponúka nízkonákladový prenos farieb na tkaniny bez konštantnej údržby spojený so systémom
priameho prenosu na textil alebo hodváb. V kombinácii s iColor prémiovym papierom pre tepelný prenos na prenos
obrázkov na jemné syntetické látky pri 120°C bez poškodenia tkaniny.

Predstavujeme technológiu LED a prenos pri nízkej teplote.
Teraz môžete tlačiť na jeden prechod grafiku, texty alebo
obrázky v rozmeroch 279 x 431,8 mm a 279 x 1321 mm
a prenášať tak na nadrozmerné veľkosti textilu bez bielej
podtlače. Dodatočne, iColor 600 umožňuje použitie
prakticky nekonečnej škály farebných substraktov
tuhých materiálov.

Zredukujte svoje
ceny za tlač

Maximalizujte svoju
produktivitu

Zvýšte svoj výkon



 

 

 

294 x 1320 mm

Banner

279,4 x431,8 mm
Tabloid

215 x 355,5 mm
Legal

215 x 279,4 mm
Le tter

101 x 152,4 mm

76 x 127 mm

129,5 x 1155 mm
Envelope

PRODUKUJTE BIELU PODTLAČ NA JEDEN PRECHOD ROZŠÍRTE SVOJU iCOLOR® 600 TLAČIAREŇ A TLAČTE
ENERGICKÉ FLUORESCENTNÉ FARBY

BENEFITY A VÝHODY VYBAVENIA

iColor® TransferRIP softvér prichádza štandardne s iColor® 600,
umožňujúc používateľovi manipulovať s bielou vrstvou za grafikou
pre tlač na tmavé alebo transparentné média, kde biela je potrebná
ako farba pozadia, všetko cez jeden prechod. Softvér tiež šetrí
spotrebu bieleho tonera až o 50% čo umožňuje pokročilú manipu-
láciu s farbami, rasterizáciu, vlastné usporiadanie, výpočet ceny
a omnoho viac!

Rozšírte svoju ponuku tlače výrobou produktov na širokú škálu médií vo fluorescentných 
CMY farbách. Kedysi komplexný a náročný proces, UniNet iColor tlačiace systémy robia 
prenos farby jednoduchým, finančne nenáročným a rýchlym procesom vďaka vylepšeniu 
s našou voliteľnou sadou fluorescentných farieb. Tlačte živé fluorescentné farby s bielou
podtlačou na jediný prechod s našou Single Pass digitálnou technológiou. Voliteľná sada 
sa skladá z fluorescentného CMY tonera a valca len ľahko vymeňte kazety a je to!

Najlacnejšie riešenie tepelného prenosu na báze tonerov pre plnofarebnú, 
fluorescentnú tlač s možnosťou tlače bielej farby!

• Malé rozmery, nízka hmotnosť
• iColor technológia tlače bielej farby dokáže tlačiť biely text
  a grafiku na tmavý papier alebo textil
• iColor TransferRIP softvér je súčasťou a umožňuje bielu 
  podtlač a potlač na jeden prechod
• Uvádzame najjasnejší a najmenej priepustný biely toner 
  na trhu
• Voliteľne dostupné fluorescentné farby, dvojitá biela, čisté 
  a bezpečné tonery 
• Eliminujte poplatky za nastavovanie stroja a potrebu 
  najímať si iné print shopy pre dosiahnutie vysokej kvality 
  tlače bielej farby
• Žiadna potreba kupovať tepelný lis, šetrí čas, 
  peniaze aj miesto
• Najlepšia výdrž - cez 100 pracích cyklov
• Prakticky žiadna údržba tlačiarne,
  žiadne zanášanie a žiadna potreba 
  denného čistenia hlavy
• Žiadne extra pred-procedúry a výmeny
  hlavy
• Mac & PC kompatibilita

Je dostupných viacero nastavení kaziet pre jednoduché 
nastavenie reverznej tlače s možnosťami potlačenia 
bielej farby. Jednoducho vymeňte bielu za 
čiernu keď chcete pridať biele efekty. 
Čierna potom môže byť produkovaná 
použitím kompozitovej čiernej vytvorenej
z CMY. Voliteľné nastavenie kaziet zahŕňa: 
dvojitú bielu, zabezpečenie a čistý toner.



SYSTÉM OBSAHUJE ŠPECIFIKÁCIE SYSTÉMU iColor® 600
Rýchlosť tlače: List/A4 – až do 35 strán za minútu farebne aj monochromaticky; 

Tabloid/A3 – až do 20 strán za minútu
(Rýchlosť sa môže líšiť pri rôznych nastaveniach priehľadnosti)

Procesor:  800 MHz
Pracovný cyklus: Až do 75,000 strán za mesiac.
Duplex:  Voliteľný
Pamäť: Štandard 256 MB; maximum 768 MB
Rozlíšenie: 1200 x 600 dpi
Emulácia: PCL®

® ® ®

®

® 6, PCL 5c; PostScript  3™
Operačné systémy:    Microsoft  Windows  7,8, a 10, Windows   Vista

Windows XP, Windows Server 2008, 
Server 2008 R2 x64, Server 2003; 
Ma c  OS X 10.5 a vyšší
10/100-TX Ethernet, Vysokorýchlostné USB 2.0,
(iba ovládač tlačiarne, iColor TransferRIP vyžaduje windows)
Štandard 100-hárkov; zvláda aj prenosné
média, karty a poštové známky
400-hárkov Legal/List/Univerzálny
A3, Tabloid, A4 (LEF), A4 (SEF), ListLEF), List (SEF),
A5, Legal 13/13.5/14, Bannery až do
279x1321mm
Hlavný podávač: 64 - 220 mg/m2; 
2. a 3. podávač: 64 - 176 mg/m2
Multifunkčný podávač: 64 -256 mg/m2
Duplex: 64 - 220 mg/m2
449 mm x 552 mm x 360 mm
37 kg

Rozhranie:

Multifunkčný podávač:

Zásobník papiera:
Veľkosť papiera (Min/Max):  

Hmotnosť papiera:

Rozmery (DxŠxV):  
Hmotnosť:
Napájanie: 120v & 220v

(†) U.S. patentovaná technológia / ostatné patenty 
čakajú na schválenie

ŠTÍTKY 
& OCENENIA

ŠTÍTKY 
& VISAČKY

BRANDING

DEKORÁCIA
ODEVOV

UMENIE 
& MÓDA

PERSONALIZOVANÉ
PREDMETY

TEXTIL

• Tričká s monogramom
• Pamätné tričká
• Firemné darčeky
• Sviatky a prázdniny

• Mikiny
• Zástery
• Bundy
• Nákupné tašky
• Vankúše

• Plagáty
• Výklady
• Brožúry
• Letáky
• Pohľadnice

• Jedlo a nápoje
• Oblečenie
• Visačky produktov
• Kartóny

• Gravírovateľné produkty

• Trofeje

• Magnetické média

• Drevená dýha

• Kov

• Akryl

• Vlna/zmesi 

• Polyeste

• Plátno 

• Nylon

• Džínsovina

• Vinyl

• Koža

• Reštaurácie

• Hotely

• Plánovanie událostí

• Tématické parky

• Doprava

• Výletné trasy

• Rozmnožovanie umenia

• Odtlačok tetovania

• Vzory šitia

• Šablóny

• Prototypy N E K O N E Č N É
M O Ž N O S T IHOSPITALIZÁCIA

• iColor® 600 prichádza štandardne s piatimi tonermi pre plnofarebnú
    a bielu tlač (CMYW plus Skutočná čierna)

• iColor® TransferRIP softvér pre bielu potlač a podtlač, rovnako aj pre
    zmeny farieb, manipuláciu s obrázkom, výpočet ceny a rasterizácia 
    za pochodu

UHAL trade s.r.o., Pozdišovce 247, 07201 Pozdišovce, e-mail: uhal@uhal.sk, tel.: +42156 689 43 63, www.uhal.sk
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