PERFORMANCE SUPERIOR
EM ALTA VELOCIDADE
A linha de tintas G7 chega ao mercado
para oferecer a melhor qualidade de
impressão e estabilidade em modo de
alta velocidade.
É uma tinta que garante maior
performance e segurança para grandes
produções, eliminando problemas de
cores e maximizando a vida útil das
impressoras.
• COMPATIBILIDADE TOTAL com
cabeças Epson e Kyocera
• Excelente performance em alta velocidade*
• Impressão garantida sem entupimentos
• Otimização da vida útil da cabeça de
impressão
• Melhor rendimento e produtividade com
menor custo
• Certificada como environment friendly
• Certificação OEKO-TEX

Comparação
de gama
de cores
COMPARAÇÃO
DE GAMA
DE CORES
Tecnoink G7 vs. Tecnoink
Concorrente.G7

x Concorrente

• Qualidade da empresa Coreana InkTec. Co.

G7 Tecnoink vs Concorrente

* Melhores resultados e melhor economia
são obtidos com papel tratado.
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DENSIDADE PARA A
MELHOR PERFORMANCE
DE COR.
A linha de tintas STNH possui alta
densidade que proporciona maior
poder de cobertura e alcance
de cor. Sua formulação para a
cor preta, chamada UHD Black
- Ultra High Density - preto de
alta densidade, proporciona um
preto puro, sólido e intenso, muito
superior em relação a outras tintas
existentes.

COMPARAÇÃO DE DENSIDADE ÓPTICA DO PRETO
A densidade óptica do “preto UHD” (Ultra High Density) da
Tecnoink STNH é maior do que as tintas pretas das marcas
concorrentes que passaram pelo teste. Quanto mais altos os
números, mais profunda é a densidade óptica.
Impressora: Mimaki JV-33
Resolução: 540 x 720 dpi
Perfil: Sem perfil
Tecido: 100% polyester
Gramatura do papel: 50g
Temperatura de
fixação e tempo: 200°C/ 30seg

Tecnoink STNH
Concorrente 1
Concorrente 2
1,42

1,44

1,46

1,48

1,5

• COMPATIBILIDADE TOTAL com
cabeças Epson e Kyocera
• Excelente performance em alta
velocidade*
• Impressão garantida sem entupimentos
• Maior poder de cobertura
• Preto ultrablack
• Maior escala de cores (GAMUT)
• Certificação Environment friendly
• Certificação OEKO-TEX
• Qualidade da empresa Coreana InkTec. Co.

1,52

* Melhores resultados e melhor economia são
obtidos com papel tratado.

Comercial:
51 9 9551-3730
suporte@tecnoinkbrasil.com.br
Lâmina Tecnoink A4_09_03_2021.indd 2

Tecnoinkbrasil
Tecnoink.br
Tecnoinkbrasil
15/03/21 09:56

