
Nowe podejście do druku sublimacyjnego



ElvaJet® Swift

Seria ElvaJet® Swift:
Kolory, których osiągnięcie było wcześniej niemożliwe:

Nowe podejście do druku sublimacyjnego. Dostępne atramenty:

ElvaJet® Swift jest pierwszą serią przemysłowych atramentów 
sublimacyjnych stanowiącą odpowiedź na wszystkie wyzwania, 
jakim stawiają dziś czoło drukarnie. Jest to klucz do optymalnej 
wydajności w produkcji ubrań, tekstyliów do dekoracji wnętrz, 
odzieży sportowej, �ag, czy też banerów. Znakomite rezultaty 
osiągane dzięki tym atramentom na wszystkich ploterach wyposa-
żonych w głowice Epson DX pozwala na wydłużenie serii druku       
w najwyższej jakości oraz optymalizację zasobów.

Atramenty ElvaJet® Swift nie mają sobie równych pod względem 
jakości i wydajności. Wysoka koncentracja barwników umożliwia 
średnią oszczędność atramentu na poziomie 40%, co znacznie 
zmniejsza obciążenie papieru transferowego. Pozwala to uniknąć 
marszczenia się nawet w przypadku stosowania najcieńszych 
papierów. Schnięcie następuje bardzo szybko, a transfer zużywa 
mniej energii.

Dzięki atramentom ElvaJet® Swift Sensient oferuje oszczędności 
kosztów i czasu. Użytkownicy łatwo i w sposób znaczący mogą 
zwiększyć skuteczność, dzięki kluczowym zaletom, takim jak:

łatwa instalacja atramentów

znakomite właściwości druku praktycznie na każdym 
ploterze wyposażonym w głowice Epson DX

nieporównywalnie szybki czas rozruchu i błyskawiczne 
uruchamianie po przestojach

szybkie schnięcie i szybkie tempo transferu (na papierach 
powlekanych i niepowlekanych)

wyjątkowa żywość kolorów i znacznie niższe zużycie atramentu

ochrona środowiska

mocniejszy niż kiedykolwiek, ułatwia uzyskanie 
nieosiągalnych dotąd odcieni zieleni i pomarańczowego

tak czysty, że umożliwia osiągnięcie odcieni niebieskiego 
niespotykanych dotąd na tkaninach poliestrowych

wysycha błyskawicznie po druku

umożliwia osiągnięcie efektu maski 3D w druku z plików 
RGB, tworząc wysoce neutralne odcienie szarości

Yellow:
 

Cyan: 

Magenta: 

Ultra black: 

ElvaJet® – atramenty, których wydajność sprawdziła się w przemysłowym druku cyfrowym. 
Zoptymalizuj swoje procesy produkcji poprzez: 

Sensient Imaging Technologies S.A. – Inks Europe jest liderem w branży druku sublimacyjnego. Dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu i zdobywaniu wiedzy na temat druku na tekstyliach, produkty Sensient          
są synonimem doskonałości, zarówno w przypadków produktów do druku tradycyjnego, 
jak i cyfrowego.

Sensient oferuje najszerszą gamę barwników do sublimacji opracowanych dla wszystkich metod druku. 
Przygotujemy indywidualnie opracowaną ofertę na każde zapytanie, uwzględniając konkretne uwarunko-
wania i potrzeby. Zapraszamy do kontaktu!

doskonałość wizualną – żywe kolory, wysoka rozdzielczość
zwiększoną wydajność – niespotykana dotąd prędkość druku
całkowitą niezawodność – gdzie i kiedy tego potrzebujesz
ekologiczność – prawdziwe rozwiązanie na bazie wody

Numer Oznaczenie


