Combo ScreenRIP PRO + EPSON 4880
Ref.: SF004
Ref.: EP001

Ref.: EP002

Aplicações

Vantagens

Impressão rápida de fotolitos a Jacto de Tinta.
Facilidade de utilização de rolo 17"(42.5 cm)
Corte automático
Saídas a 2880 x 1440 ppp de resolução bidirecional
Saídas a 45 55 65 Lpi
Com alta definição de tramas
Sem necessidade de aditivos para abertura de quadros

- Impressão a cores e a preto e branco A2+
- Alto nível de qualidade e de fiabilidade.
- Velocidades elevadas
- A impressora perfeita para fotografias, belas-artes e
provas.
- Versatilidade através de uma ampla gama de
papéis. (rolo ou folhas soltas)

Especificações Técnicas:

ScreenRIP PRO conteúdo:

Corrente electrica: 220V
Velocidade da impressora* : 12.8m2/H (A2/ Papel Liso / modo rascunho)
Interface USB 2.0, (Compatível com 1.1), Ethernet 10 / 100Mb
Suporte para rolo e tabuleiro de folhas soltas já incluídos.
Lâmina de corte para cortar o rolo.
Consumos de energia:
- Impressão (59W ou menos) ;
Standby (5W ou menos), Desligada (1W ou menos)
- Formato de impressão máx.: A2+
- Temperatura: 10-35ºC
- Humidade 2º-80%RH
- 1 ano de garantia

Registration Card and Product Code ID for version purchased.
ScreenRip Pro, Installer, ICC Profiles, Quick Start Guide,
PDF Operator’s Manual

ScreenRIP PRO LF
O «ScreenRIP» é um programa de RIP compatível com o Postscript nível 3
desenvolvido especialmente para a saída de fotolitos e provas de cor em
impressoras Epson a jacto de tinta compatíveis. Este programa é
imprescindível para a saída de fotolitos a partir de qualquer programa de
edição de imagem ou de desenho vectorial.
- Saída de fotolitos com possibilidade de meios tons.
- Escolha de tela e angulos pré-progamada ou definida pelo usuário.
- Separação de cores RGB, CMYK ou mista.
- Prova de cor antes da impressão.
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