Unik textilprinter för ljusa och mörka plagg
GT-341/GT-361/GT-381
uppgraderingsbar
upp till 1200 dpi
en- pass- snabb funktion
(gäller endast GT-361 + GT-381)

Uppgraderingsbar, Design Kvalitet, Effektiv och Användarvänlig
Fördelen med Brother….
Med utgångspunkt från vår långa historia med laserutskrift och inkjet tryckning, erbjuder vår senaste generation
textilprinters ett helt integrerat utskriftssystem. Alla viktiga delar såsom firmware, programvara och printhuvuden är
tillverkade av Brother. Tillsammans med vårt specialframställda bläck och med dess avancerade egenskaper, ger nästa
generation av textilprinter oss ett försprång i konkurrensen.
Vi uppmanar dig att uppleva fördelen med Brother.

Uppgraderingsbar
Den unika, modulära uppbyggnaden av GT3-serien gör att du kan utöka i takt med ditt företag.
Uppgraderingsbar
Ökande
produktion?

Expandera till GT-381 med CMYK och 4 White.
Tillsammans med vår One-Pass-teknik, kommer du att bli förvånad
över hur denna modell hanterar stora körningar.

GT-381

↑

Redo att
Expandera?

Utöka till GT-361 med CMYK och 2 White
och öka till utskrift på mörka plagg.

GT-361

Börja med GT-341 med CMYK.
Denna modell (gör att) du skriver ut på vita och
ljusa plagg och är bra för nystartade företag eller
kompletterande för befintliga produktionsenheter.

↑

Är du precis ett
nystartat företag?

GT-341

Design kvalitet
Upp till 1200 dpi

En pass tekniken

Våra hyllade industriella printhuvuden har
gjorts om för att skapa ännu finare
bläckdroppar för utskrift med en ökad
mättnad (upp till 1200 dpi) vilket resulterar i
en skarp, tydlig bild. Du kan nu välja
antingen snabbt utskriftsläge (600 dpi) eller
fint utskriftsläge (1200 dpi).

Snabbare och bättre under alla
omständigheter, eller hur?

En pass teknik, låt GT3 (gäller ej GT-341) printa vitt
i botten och färg samtidigt istället för vit botten
och färg för sig.

Bredare färgomfång
Våra nya specialberedda bläck ger ett
bredare färgomfång för mer äkta färgmatchning.
b*

Föregående modell

GT3 600dpi
GT3 1200dpi

a*

Effektiv och enkel att använda
Tvättbarhet

Skrivardrivrutin

Utbytbara plattor

Plug and Play. Ingen RIP krävs.
Våra skrivare har egen skrivardrivrutin, det
gör det möjligt för användaren att arbeta
utan RIP programvara.

När våra maskiner används med orginal Brother ®
GT-3-serien är utrustade med en standard
bläck ger de en hög färgbeständighet vid tvätt med platta på 35,5 x40, 5cm. Dessutom är det
AATCC rating 4.
möjligt att köpa till olika valfria plattor
t.ex. platta för ärm eller plattor för mindre
klädstorlekar.
Barn

Ungdom

Vuxen

USB Drive Kompatibilitet
Alla GT-3 modeller är
utrustade med en
USB-port, ingen dator
anslutning behövs. Skriv
ut direkt från din
USB-enhet.

Extra tillbehör **och förbrukningsmaterial

Specifikationer*
Printmetod

Direkt bläckstråle textilprinter

Maskinmått

1370mm W x 1045mm D x 660mm H

Maskinvikt
Max. printyta
Ink Type
Bläckfärg

Förbrukningsmaterial
180cc
Vit färgkassett (2st)

approx. 111kg

Cyan färgkassett

14” x 16”

Magenta färgkassett

Vattenbaserat pigmentbläck
Upp till 5 färger (CMYKW)
GT-341-4 färger (CMYK)

Antal printhuvuden
Upplösning på printhuuvd
Print Mode
Utskriftsförhållanden
Strömförsörjning
Strömförbrukning
Bläck härdning

GC-30Y18

GC-30Y38

Black färgkassett

GC-30K18

GC-30K38

Enkel eller dubbel för CMYK; Bottenbasfärg och ”highlight” för vit (GT-361/GT-381)
Utskriftsförhållanden: 18°C till 30°C Luftfuktighet: 35-85% RH
AC 100V-240V, 50/60Hz±1Hz
0.4A(genomsnittlig)
Värmepress kan användas, den skall vara inställd på 180°C och 35 sekunder i tid.

något beroende på fabrikat av ugnar.

SA8213601

Ungdoms Platta 10”x 12”
(254.0mm x 304.8mm)

SA6399601

*Vuxen Platta 14” x 16” (355.6mm x 406.4mm) SB3105001 är
standard utrustning.

Platta försänkningssats(13mm)

SB3102001

Roller till förbehandlingsmedel

SB1290301

Capping kassett W

SB3047001

Smörjfett

SB3229001

Ark till platta SS

SA8211201

Ark till platta S

SA6401301

Ark till platta

SB3035001

Underhålls rengöringssats

SB3168001

Wiper rengöringssats

SB3101001

Nozzle/munstycke rengöringssats

SB3082001

Sköljvätske enhet

SA6248401

Fläktfilter

SB3018001

Filt

SB2652101

Printhuvud

SB3184001

Skall tillämpas när utskrift skall ske med vit färg, applicera före printning manuellt
eller med hjälp av automatmaskin och torka/härda sedan med hjälp av en

Reservdelar

transferpress enligt tillverkarens instruktioner.

Programvara
Gränssnitt & handhavande
Systemkrav

Windows® XP (32bit), Windows Vista® (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit)
-Windows® Print Driver Interface
-Enkelt gränssnitt och ingen RIP behövs
- Bottenbasfärg vit & highlight vit volymmängd kontroll (saturation (mättnad), kontrast, bläck
volymmängd) (gäller endast GT-361/GT-381)

Drivrutin driftsvillkor

256MB RAM(512MB rekommenderas),128MB tillgängligt på hårddisk (256MB
rekommenderas)1GHz CPU(2GHz rekommenderas)

Rekommenderade PC
programvaror

GC-50S5K

Baby Platta 7” x 8”
(177.8mm x 203.2mm)

*Kan komma att ändras

Windows® krav

GC-51P2L(koncentrera)

Extra delar

600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi

den skall vara inställd på 160°C och 3.5 minuters i tid. Tid och temperatur kan variera

(gäller endast GT-361/381)

GC-30C38

GC-30M18 GC-30M38

4(GT-341),6(GT-361),8(GT-381)

Conveyermatad torkugn rekommenderas för att öka produktiviteten för printern,

Förbehandling

GC-30C18

Underhålls lösningsmedel (4L)

On demand piezo head

380cc
GC-30W38

Yellow färgkassett
Förbehandlingsmedel(16 L)

GT-361/381-5 färger (CMYKW)
Printhuvud typ

/

-

Adobe® Photoshop®, Adobe® Photoshop® Elements

**Kompletterande inköp krävs

Adobe® Illustrator®, CorelDraw®, Corel® PaintShopTM Pro

Övrigt
USB kabel USB2.0 kabel (AB typ)
USB Flash Minne Under 32GB, FAT 32 formaterad
Rekommenderat material 100% bomull (slutligt resultat kan variera beroende på material komposition)
Produktspecifikationer kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.
Fotografierna är i illustrationssyfte. De behöver inte utgöra verkliga driftsförhållanden och kan visa valfria delar.
Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen för säker drift.
Microsoft ®, Windows ® och Windows Vista ® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft ® Corporation i USA och andra
länder.
Corel ®, CorelDRAW ® och Paint Shop Pro ® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Corel Corporation.
Adobe ®, Adobe ® Photoshop ®, Paint Elements Shop och Illustrator ® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe System
Incorporated i USA och andra länder.

I överensstämmelse med RoHS
GT-3-serien är kompatibel med RoHS-direktivet
(begränsning av användande av vissa farliga ämnen i
elektriska och elektroniska produkter), som trädde i kraft i
juli 2006 i EU.
Brother har etablerat sitt ursprungliga "Brother
Green Label" för produkterna.
GT-3 är certifierad som en miljömedvetna
produktserien enligt "Brother Green Label"
standard.

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.
Phone: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 http://www. brother. com/

AMERICAS

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
http://www.brother.com/

Älvsborgsleden 7, Box 929, 501 10 BORÅS
tel: 033-17 88 00 | fax: 033-10 07 07
e-mail: info@acgnystrom.se | hemsida: www.acgnystrom.se

+1-800-432-3532

EUROPE AFRICA,MIDDLE EAST

BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN G.m.b.H.
http://www.brother-ism.com/

+49-2822-6090

OCEANIA

BROTHER INTERNATIONAL (AUST.) PTY. LTD.
http://www.brother.com.au/

+61-02-9887-4344

BROTHER INTERNATIONAL (NZ) LTD.
http://www.brother.co.nz/

+64-4-589-0284
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