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Uniwersalny atrament mild solwentowy

Przeznaczony do drukarek o wysokiej 
rozdzielczości z różnymi głowicami



Atramenty mild solwentowe

HD2 

Dostępne opakowania:
1 litr 
5 litrów

Uniwersalny 
atrament mild solwentowy 

przeznaczony do drukarek o wysokiej 

rozdzielczości z różnymi głowicami

Atrament mild solwentowy
Przeznaczony do stosowania w drukarkach wykorzystujących głowice:  Spectra®, Xaar®,  

Konica Minolta® oraz Ricoh® 
Wolny od Cyklohexanonu
Duży gamut kolorów
Wyraziste kolory, głębokie czernie i czerwienie na materiałach typu backlit oraz papierach

 Uniwersalny atrament mild solwentowy przeznaczony do drukarek o wysokiej
 rozdzielczości z różnymi głowicami.

INX Digital wprowadza nową, opatentowaną technologię, udowadniając, że w 100% można  
odzyskać głowicę UV, oczyścić zatkane dysze i udrożnić ograniczony przepływ. Technologia ta 
jest dostępna dla praktycznie wszystkich rodzajów głowicy drukującej i przekłada się na znaczne
oszczędności dla cyfrowych operacji drukowania. 
Aby uzyskać dodatkowe informacje: serwis@sico.pl

Czas na serwis?

6 szt. x 1 litrowych butelek

karton zawiera:

waga netto: 6 litrów

4 szt. x 5 litrowych butelek

karton zawiera:

waga netto: 20 litrów

kolorystyczne
Profilowanie

SICO Polska oferuje klientom  
w ramach sprzedaży atramentów  
usługę dodatkowego profilowania, 
którą jesteśmy w stanie 
dostosować do indywidualnych  
wymagań klienta. 

W razie dodatkowych pytań:
serwis@sico.pl

W razie dodatkowych pytań:
serwis@sico.pl

Części zamienne
SICO Polska oferuje w ramach  
świadczonego serwisu maszyn  
również sprzedaż części 
zamiennych. 

serwis@sico.pl

Pomoc techniczna
W razie jakichkolwiek pytań 
dotyczących pracy maszyny z  
tuszami prosimy o kontakt:

bezpośrednio do producenta:

techsupport.global@INXdigital.com

Serwis SICO to zespół profesjonalnych inżynierów serwisu obsługujących klientów na terenie 

Podejmujemy się naprawy  płyt głównych i innych napraw elektronicznych. Dysponujemy szerokim   

zestawem urządzeń diagnostycznych.   

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem oryginalnych części zamiennych Mimaki.  

całego kraju. Wykonujemy przeglądy okresowe, naprawy i konserwacje maszyn solwentowych,

UV i sublimacyjnych. Wykonujemy profile kolorystyczne ICC na wszystkich rodzajach mediów. 
   

Serwis SICO Polska

CENTRALA HANDLOWA
WARSZAWA
ul.Daniszewska 10
03-230  Warszawa
(+48 22) 814 50 01,03,33,34
sico@sico.pl

 
ODDZIAŁ KRAKÓW
Al.Jana Pawła II 178 
31-982 Kraków
(+48 12) 644 77 70
krakow@sico.pl
 

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul.Warmińskiego 24
85-054 Bydgoszcz
(+48 52) 321 98 00
bydgoszcz@sico.pl
 

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul.Wojska Polskiego 190
91-726 Łódź
(+48 42) 656 14 03
lodz@sico.pl
 

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul.Kaprów 4B
80-316 Gdańsk-Oliwa
(+48 58) 556 70 20
gdansk@sico.pl
 

ODDZIAŁ POZNAŃ
poznan@sico.pl
(+48 61) 852 52 45
(+48) 668 010 344
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