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Prasa Termotransferowa
Wielofunkcyjna 8w1 38x38cm
Cena brutto

1 669,00 zł

Cena netto

1 356,91 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

10092

Kod producenta

FM-1281-3838

Opis produktu
Prasa Termotransferowa 38 x 38 cm 8 w 1

4 Urządzenia w cenie 1 - moc 1,4 kW
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Prasa wielofunkcyjna 8 w 1 może być wykorzystywana do produkcji: koszulek, czapek, talerzy, płytek ceramicznych, kubków,
podstawek pod kubki, podkładek pod mysz, puzzli, i wielu innych tkanin i materiałów.Prasa dysponuje dużym obszarem roboczym
wykonanym z teflonu (38X38cm) zapewnia ona równomierny rozkład temperatury i ciśnienia na całej powierzchni płyty.
Prasa otwiera się bardzo szeroko (obrót aż o 360 stopni), umożliwia to lepsze dopasowanie materiałów do podłoża, a zatem wykonanie
dokładniejszych wzorów.
Żeby zapobiec przywieraniu przedmiotów do płyty grzewczej zastosowano matę teflonową.

Dodatkowo w dolnej części jest zamontowany zdejmowany podkład silikonowy hi-temp, w przeciwieństwie do podkładek klejonych w innych tego
typu urządzeniach, jeśli pad się uszkodzi, po prostu odwracasz i używasz drugiej strony.
Podniesiona górna płyta pozwala na łatwe umieszczanie i wyjmowanie koszulek z maszyny.
Cyfrowy zegar sterujący jest regulowany do 999 sekund. Cyfrowy miernik temperatury działa w zakresie od 0 - 250 ° C. Wyposażona jest w
automatyczny regulator temperatury, wyłącznik czasowy, który po odmierzeniu zadanego czasu uruchamia sygnał dźwiękowy oraz sprężynowy
mechanizm płynnej regulacji siły docisku prasy.
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Zestaw zawiera:

- Grzałka główna 38x38cm
- 2 grzałki do talerzy: śr. 12,7cm(max) i 15,2cm(max)
- 4 grzałki do kubków: klasyczne, mini, latte i latte max
- Grzałka do czapek
- Kabel zasilający
- Instrukcja
- Podkład silikonowy

Dane Techniczne:

- Powierzchnia robocza 380x380 mm
- Moc 1400W
- Temperatura 0-250 stopni C
- Czas 0-999 sekund
- Zasilanie 230V 50Hz
- Odliczanie czasu: Automatyczne
- Czas nagrzewania do 200°C ok. 5min.
- Automatyczny system czasowy: TAK
- Waga 28 kg

GWARANCJA 24 MIESIĄCE
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