
Ekosolwentowy atrament kompatybilny 
chemicznie i kolorystycznie z atramentami 

do serii Soljet™ Pro 4, XR-640™
XF-640™, VersaEXPRESS™

 oraz VersaCAMM VSi™

Wspaniała jakość druku i współpraca 
z głowicami DX6 w Mimaki JV300, 

JV150, CJV300 oraz CJV150



XR-640™, XF-640™, 
Versa Express™, VersaCAMM VSi™

JV300, JV150, 
CJV300, CJV150

Dostępne w butelkach 1-litrowych, 
kartridżach 440 ml i 880 ml, 1-litrowych workach 
oraz 1 litrowych opakowaniach typu bag-in-box

Butelki 6 x 1l
Pojemność netto 6 l

Kartridże 6 x 440 ml
Pojemność netto 2,64 l

Butelki 4 x 2l
Pojemność netto 8 l

Ekosolwentowe, wydajne atramenty RXV dla serii Roland® Soljet™ pro 4
oraz maszyn opartych na głowicach DX6 Mimaki JV300, JV150, CJV300, CJV150

Gwarancja na system atramentu

Gwarancja trwałości na zewnątrz

Pro�lowanie 
kolorystyczne

Wsparcie techniczne

Części zamienne

System atramentów w dużych opakowaniach

Zrównoważony rozwój w INX Digital

INX Digital oferuje najszerszy w branży zakres gwarancji. Jeśli zostanie wykazane, że to 
atrament jest przyczyną awarii plotera w początkowym okresie objętym gwarancją producenta, 
INX Digital zapewni części, usługę lub zwrot kosztów związanych z naprawą uszkodzenia 
systemu atramentu.*
*Szczegóły znajdują się w informacji gwarancyjnej.

SICO Polska dostarcza swoim 
klientom tworzone indywidualnie 
pro�le. Każda drukarnia ma 
typowe dla siebie ustawienia, 
tak samo jak każdy ploter różni 
się nieznacznie od pozostałych. 
Dlatego oferujemy tworzenie 
pro�li pod indywidualne 
zapotrzebowanie naszych 
klientów.
W celu uzyskania więcej 
informacji prosimy o kontakt: 
serwis@sico.pl

W razie jakichkolwiek pytań 
dotyczących pracy maszyn          
z tuszami prosimy o kontakt:
serwis@sico.pl

SICO Polska oferuje w ramach 
świadczonego serwisu maszyn 
również sprzedaż części 
zamiennych. 
W razie dodatkowych pytań 
prosimy o kontakt: 
serwis@sico.pl

Produkty INX Digital objęte są globalną gwarancją trwałości atramentu. Atramenty TRIANGLE® 
�rmy INX Digital były przez wiele lat stosowane w różnych częściach globu i wystawione na 
działanie praktycznie każdego rodzaju warunków pogodowych.
* Patrz szczegółowa gwarancja trwałości danego produktu, jako że mogą się one różnić między sobą.
Należy się również zwrócić do przedstawiciela handlowego o przesłanie pełnej treści globalnej gwarancji trwałości 
atramentu.

INX Digital jest dumny, mogąc zaoferować drukarniom wielkoformatowym 
swój rewolucyjny system podawania atramentu, EasyFill Pro™. 
System EasyFill Pro™ w znaczący sposób zwiększy Państwa wydajność, 
jednocześnie redukując koszty. Korzystanie z systemu EasyFill Pro™ 
umożliwia rezygnację z oryginalnych kartridżów, co zmniejsza 
zależność �rmy od producentów. Korzystanie z naszego systemu 
atramentów w dużych opakowaniach pozwoli na znaczne oszczędności.

„Ochrona środowiska jest priorytetem, jeśli chcemy zachować cenne zasoby naturalne 
i zdrowie naszej planety. INX Digital, będąc obywatelem świata, uznaje swoją 
odpowiedzialność w tym zakresie i stale dąży do zmniejszenia wpływu naszej działal-
ności oraz tworzonych przez nas produktów na środowisko. Produkcja cyfrowego 
atramentu opracowanego na bazie kukurydzy, naturalnego i odnawialnego zasobu, 
zamiast na bazie solwentów jest tylko jednym z wielu kroków, jakie INX Digital 
podejmuje w celu zapewnienia długowieczności naszej planety.”

Kompatybilne kolorystycznie z atramentami producenta ECO-SOL MAX 2
Kompatybilne chemicznie z atramentami producenta ECO-SOL MAX 2
Nie wymagają przepłukiwania ani ponownego pro�lowania!
Szybki czas schnięcia
Niskozapachowe
Perfekcyjnie dopasowane do głowic DX6
Neutralny balans skali szarości odpowiada ekosolwentowym atramentom producentów
Gwarancja trwałości na zewnątrz i gwarancja na system atramentu udzielane przez INX 
Digital Worldwide dla atramentów marki TRIANGLE®


