Спецификации*

Допълнителни аксесоари и консумативи

Консумативи

Метод на принтиране Директен мастилено-струен Текстилен Принтер
Размери на машината

1370мм. (Ш) x 1045мм. (Д) x 660мм. (В); 54”(Ш) x 41”(Д) x 26”(В)

180cc
Касета с бяло мастило(2бр)

Тегло на машината Приблизително 111кг.;

Касета с цианово мастило GC-30C18
Касета с пурпорно мастило GC-30M18

Размер на принтиране 35.56 cм. x 40.64 cм.; 14” x 16”
Тип на мастилата

/

-

Пигментно мастило на водна основа

Цвят на мастилата До 5 цвята (CMYKW)
GT-341-4 цвята(CMYK)

380cc
GC-30W38
GC-30C38
GC-30M38

Касета с жълто мастило

GC-30Y18

GC-30Y38

Касета с черно мастило

GC-30K18

GC-30K38

Течност за обработка(16л.) GC-51P2L(концентриран)
Почистваш разтвор (4л.)
GC-50S5K

GT-361/381-5 цвята(CMYKW)
Мастилена глава- тип Възможност за използване на „пиезо“ глава
Брой мастилени глави 4(GT-341),6(GT-361),8(GT-381)

Допълнителни части

Мастилена глава- резолюция 600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi
Начин на принтиране
Околна среда
Захранване

Единичен или двоен за CMYK. Възможност за полагане на белия цвят заедно с основните (GT361/GT-381)

Бебешка платформа 7” x 8”
SA8213601
177.8мм x 203.2мм

Условия на принтиране: 18°C (64°Ф) до 30°C (86°Ф) Влажност: 45-85%
AC 100V-240V, 50/60Hz±1Hz

Младежка платформа 10”x 12”
SA6399601
254.0мм x 304.8мм

Консумация на енергия 0.4A (средно)

*Стандартна платформа 355.6мм x 406.4мм (14” x 16”) SB3105001 е
стандартно оборудване.

Фиксиране на мастилото Нагряващата преса може да бъде използвана на 180°C - 2 пъти с продължителност по 35сек..
Конвейрната сушилня се препоръчва при висока производителност на принтера
при 165°C и продължителност от 3 минути. Времето и температурата зависят и от
производителя на сушилнята.
Предварителна обработка

Набор за снижаване на платформа(13mm)

SB3102001

Валяк за предварителна обработка

SB1290301

Ограничител за касета с бяло мастило SB3047001

Преди принтиране се извършва предварителна подготовка с ръчно или автоматично устройство,

Грес

(само GT-361/381) за сушенето се използва нагряващата преса съгласно инструкциите на производителя.

SB3229001

Резервни части

Предварителната подготовка е необходима за бялото мастило.

Платформен лист SS SA8211201

*могат да бъдат променяни

Платформа S SA6401301

Софтуер

Платформа SB3035001

Windows® изисквания
Интерфейс & операционна с-ма
Системни изисквания

Windows® XP (32bit), Windows Vista®(32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit)

Подръжка- комплект за почистване SB3168001

-Windows® Print Driver Interface

Комплек с кърпа за почистване SB3101001

Лесен интерфейс и не изисква задължителен RIP

Комплект за почистване на дюза SB3082001

-Основен цвят бял & подчертан бял цвят (насищане, контраст, ниво

Комплект с течност за почистване SA6248401

на мастило); (прилага се само за GT-361/GT-381)

Филтър на вентилатора

SB3018001

Филц

SB2652101

Операционни изисквания 256MB RAM(512MB са препоръчителни),128MB празно пространство в хард диска

Глава на принтера SB3184001

(256MB са препоръчителни)1GHz процесор (2GHz са препоръчителни)
Препоръчително PC програми Adobe® Photoshop®, Adobe® Photoshop® Elements (за растерни изображения),
®

®

®

®

**трябва да се закупят отделно

TM

Adobe Illustrator , CorelDraw (за векторни изображения, Corel PaintShop Pro

Други
USB кабел USB2.0 кабел (AB тип)
USB флаш памет Под 32GB, FAT 32 форматиран
Препоръчителен материал

100% памук (окончателните резултати могат да варират спрямо използваната материя)

Продуктовите специфики подлежат на промени за подобрение без предупреждение.
Снимките са за примерни нужди. Те може да не представят актуалното работно състояние на продукта
и могат да показват допълнителни части. Моля прочетете инструкциите преди да използвате устройстовото.
®
Microsoft ®, Windows® and Windows Vista® са търговски марки и са регистрирани с Microsoft Corporation в САЩ и други държави.
®

®

®

Corel , CorelDRAW , и Paint Shop Pro са регистрирани с Corel Corporation.
Adobe®, Adobe® Photoshop®, Paint Shop Elements and Illustrator are® са регистрирани с Adobe System Incorporated в САШ и други
държави.

RoHS сертификат
GT-3 серията са сертифицирани по RoHS директива
(забрана за използване на суровини съдържащи опасни
съставки в електрически уреди), която е приета в ЕС
през юли 2006 година.
Brother са установили своя оригинален
„Brother Green Label" за продуктите си.
GT-3 серията е сертифицирана като
природо съобразен продук спрямо
"Brother Green Label" standard.

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.
Phone: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 http://www. brother.com/

Полагане на белия цвят едновременно
с основните цветове

AMERICAS

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
http://www.brother.com/

+1-800-432-3532

EUROPE AFRICA,MIDDLE EAST

BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN G.m.b.H.
http://www.brother-ism.com/

+49-2822-6090

OCEANIA

BROTHER INTERNATIONAL (AUST.) PTY. LTD.
http://www.brother.com.au/

+61-02-9887-4344

BROTHER INTERNATIONAL (NZ) LTD.
http://www.brother.co.nz/

Дигитален текстилен принтер
GT-341/GT-361/GT-381
Възможност за ъпгрейд
До 1200dpi

+64-4-589-0284
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One-Pass-Fast Технология
(важи за модели GT-361 и GT-381)

