Prensa de transferência Secabo TC1
15cm x 15cm

Visão global
A prensa de transferência TC1 da Secabo possui uma superfície de trabalho de 15 x 15 cm. Por isso, é perfeito para
acabamento têxtil, z. Para emblemas, patches, transferências com ferro de passar, marcas ou etiquetas de produtos. O
TC1 é leve e muito compacto, tornando-o perfeito para uso móvel em eventos. Também disponível como modelo básico
de preço baixo está o nosso "pequeno". O TC1 lida com transferências para áreas de difícil acesso, apertando
seletivamente onde é desejado e necessário. Isso evita principalmente a ressublimação e a migração de corantes. A
placa aquece rapidamente e tem baixo consumo de energia. Como de costume da Secabo, o TC1 é fácil de usar e até
mesmo para iniciantes. O grande ângulo de abertura facilita a preparação dos objetos de transferência na placa de base.
O tempo e a temperatura da transferência podem ser exatamente pré-selecionados no controlador digital. A pressão
de contato é ajustada pelo volante. O fechamento da alavanca de prensagem inicia o processo de prensagem.
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Prensa de transferência Secabo TC1
15cm x 15cm
Características

Distribuição de temperatura
exacta

Trabalhar com segurança

Ampla área de trabalho

A qualidade e segurança são continuamente
controlados sob os padrões europeus

Devido ao grande ângulo de dobragem de 40 °
os objectos de transferência pode ser alinhado
com facilidade e precisão.

Pressão de trabalho variável

Controlador Digital

Dimensões compactas

Pressão facilmente ajustável para adaptá-la ao
tipo de transfer

Tempo e temperatura pode ser facilmente
ajustado para o controlador digital.

Baixo consumo de espaço e baixo peso
permitem o uso móvel.

A alta qualidade do prato passa permite a
distribuição do calor de forma homogénea por
toda a superfície de esquentado.

Especificações
Dimensões
Grande superfície de trabalho
Peso Líquido
Peso com embalagem
Escopo de fornecimento
Ajuste de pressão
Pressão máx.
máx. Temperatura
máx. Tempo
ângulo de dobramento
Sistema de bloqueio
Fonte de energia
Ambiente
marca
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46cm x 46cm x 31cm
15cm x 15cm
14.5 kg
13 kg
Prensa de transferência C13 Cabo de conexão IEC, manual de
instruções
Ajuste de altura da prato aquecedor por volante
200 g/cm²
210 °C
999 s
0 ° - 40 °
imprensa manual
230V / 50Hz - 60Hz, 700W
5 ° C - + 35 ° C / 30% - 70% de humidade
Secabo
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Prensa de transferência Secabo TC1
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Visualizações
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