
Tulajdonságok • Automatikus transzferfólia-tekercs adagoló rendszer • Jelölések egy szempillantás alatt  
• Könnyű pozícionálás • Többszínű jelölés • Alap hőprés

Deco-Print DP2000T
A Deco-Print DP2000T három funkcióval rendelkezik: különálló 
hőprés, közvetlen lenyomatkészítés és automatikus transzfera-
dagoló rendszer.

A Deco-Print “T” tökéletesen alkalmas tulajdonjelölések, már-
kajelzések, kódok és textilápolási címkén szereplő utasítások 
nyomtatására. Bevarró címkékre többé nincs szükség

Korábban a transzfert le kellett vágni a tekercsről, majd fejjel  
lefelé kellett fordítani azt, utána pedig el kellett végezni a  
hőpréselést; most már csak be kell tölteni a tekercset a DP2000T 
készülékbe, be kell állítani az érzékelőt, hogy az automatikusan  
vonalba állítsa a transzfert ugyanabban a pontban minden  
hőpréseléshez, majd a ruhadarabot az alsó nyomólemezre kell 
tenni és le kell nyomni a pedált. Ez ilyen egyszerű!

Vagy használhatja a közvetlen jelölési funkciót. A ruhaneműk és 
az összes típusú válaszon közvetlenül megjelölhető egy gravíro-
zott lemezzel és egy „C” szalaggal, ami tiszta, éles lenyomatokat 
készít mindössze néhány tized másodperc alatt.

Thermark száraz festékszalagok
A Thermark száraz festékszalagokkal („C” szalag) a jelölés könnyű  
feladat. A szalagcsere gyorsan elvégezhető, közben pedig nem 
maradnak piszkos tintafoltok az ujjakon és a munkaterületeken. 
A „C” szalagok 13 színben és többféle szélességben kaphatók.

A ruhadarab könnyen pozícionálható, mivel a szabályozható  
lézersugár jelzi a megfelelő helyet. Opcióként betűkészlet is ren-
delkezésre áll a használathoz. Az egyéni karakterek beillesztése 
és eltávolítása könnyen elvégezhető. Egyszerűen állítsa össze a 
feliratot „tükörképben” jobbról balra. Helyezzen el egy „zárat” 
a kezdősor előtt jobb oldalon; a karakterek rögzítéséhez minde-
gyik sor végén helyezzen el egy „zárat” a bal oldalon.

Számos követelmény. Egy megoldás
A feliratozással kapcsolatos összes probléma megoldása most 
könnyebb és kedvező költségekkel oldható meg a Deco-Print új 
DP2000T készüléke segítségével. Ez az olcsó, nagysebességű gép 
három különböző műveletet végez: alap hőpréselés, tekercsto-
vábbítás és közvetlen nyomtatás. Ha mindezt összeadja, akkor 
szerintünk egyetérthet azzal, hogy ez egy az intelligens módszer 
az üzem termelékenységének növeléséhez.

DECO-PRINT DP2000T 
Egy megoldás

01 Fehér 
02 Sárgásbarna 
03 Sötétkék  
05 Szürke 
07 Sárga 
08 Zöald 
09 Piros 
11 Narancssárga 
14 Aranyszínű 
15 Fekete 
16 Világoskék 
17 Középkék  
22 Ultraibolya
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