Възможности за ъпгрейд, проектирано качество,
ефективност и спокойствие при работа.
Преживейте приключение с Brother...
Уповавайки се на нашата дълга история с производството на лазерни и мастилено струйни принтери,
нашата последна генерация принтери за текстил предлага пълния спектър от системи за принтиране.
Фърмуерът, софтуерът и принт главите са произведени от Brother. Заедно с нашите специални мастила и
нововъведения, тази генерация от принтери за текстил ни поставя крачка пред конкурентите.

Предизвикваме ви да се включите в Brother приключението.

Възможности за ъпгрейд
Уникалната модулна конструкция ня GT-3 серията ви позволява да разширите вашия бизнес.
Възможности за ъпгрейд
Увеличаване
на продукцията?

Готови за
разширение?

GT-381

Увеличаване до GT-381 със CMYK и четири бели глави.
Заедно с нашата one-pass технология,
ще бъдете изненадани как този модел се справя с голяма бързина.
Стъпка нагоре до GT-361 със CMYK и две бели глави, с които
увеличавате принтирането на тъмни цветове.

GT-361

Започнете с GT-361 със CMYK
Този модел ви позволява да принтирате на бели
или светли цветове и е добър за стартиране или

Започване на
вашия бизнес?

GT-341

като допълнение към вече съществуващо
съоръжение.

Проектирано качество
До1200dpi
Нашата глава за принтер беше проектирана
на ново, за да бъде всяка капчица мастило
по-плътно наситена (до 1200 dpi) като
резултатът е кристално чисто изображение.
Вече може да избирате между бързо
принтиране (600 dpi) или принтиране с
с високо качество (1200 dpi).

One-Pass технология
По-бързото е винаги по-добро, нали?
Технологията One-Pass позволява на GT-3
(с изключение на GT-341) да отпечатва бялата основа
и цветовете едновременно, вместо да полага бялата
основа
и цветните слоеве поотделно.
.

Широка цветова гама
Нашата нова формула за мастило ви предлага
широка гама от цветове, за най-точно напасване,
според вашите нужди.
Предишен модел

b*

Gt3 600dpi
Gt3 1200dpi

a*

Ефективност и спокойствие при работа
Възможност за промиване
Нашите машини, които ползват одобрени от
Brother мастила, разполагат с голям рейтинг
за промиване ААТС – 4.

Сменяеми платформи
GT-3 серията е снабдена със стандартна
платформа с размер 35.56 x 40.64 cм.
(14” x 16”).Като допълнение е възможна
замяната на стандартната платформа
с няколко други модела, напримерплатформа за ръкав или детска.
Бебе

Принтер драйвъри
Вкарваш и изпълнява. Не изисква RIP.
Нашите принтери притежават собсвени
драйвъри, а това дава възможност на
потребителя да работи с устройството,
без да е нужен допълнителен софтуер.
Младеж

Възрастен

USB съвместимост
Всички модели от GT3
са снабдени с USB порт
и не е необходимо да
се свързва с компютър.
Принтирайте директно
чрез вашия USB порт.

