
Visão global
A prensa para copos TM2 da Secabo possui um elemento de aquecimento extra largo, para que você possa imprimir 2

xícaras ao mesmo tempo - ou uma jarra ou uma xícara grande com uma altura de até 21 cm. Seja iniciante ou
profissional - com o TM2, as transferências de sublimação em copos de cerâmica e objetos semelhantes são

particularmente eficientes. O controlador digital controla a temperatura e o tempo com precisão e segurança. A pressão
de contato pode ser facilmente ajustada através de um volante. O dispositivo é fornecido com um copo para copos com
capacidade de 325 ml. Opcionalmente, existem mais 6 elementos de aquecimento disponíveis em tamanhos diferentes,
incluindo copos cônicos. Nossa recomendação: Ligue a prensa de transferência apenas para uso real, pois isso poupará

o elemento de aquecimento e economizará energia.
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Características

Aquecedores intercambiáveis

Jaquetas de aquecimento substituíveis
disponíveis - em vários diâmetros, também

cônico.

 

Trabalhar com segurança

A qualidade e segurança são continuamente
controlados sob os padrões europeus

 

Pressão de trabalho variável

Pressão facilmente ajustável para adaptá-la ao
tipo de transfer

 

Controlador Digital

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

 

Maior produtividade

O elemento de aquecimento extra largo permite
múltiplas transferências simultaneamente.

Especificações

Dimensões 60,5cm x 42,8cm x 29,7cm
máx. Altura Caneca 21 cm

máx. Diâmetro caneca 7,5cm bis 9,0cm cm

opções

Elemento de aquecimento para xícaras de café expresso, 4,5cm
- 5,5cm; Elemento de aquecimento para copos cônicos grandes
5,5 / 8,0cm - 6,5 / 9cm; Elemento de aquecimento para copos
60mm - 75mm; Elemento de aquecimento para copos cônicos
5,5 / 9,0cm - 6,5 / 10,5cm

Peso Líquido 10 kg
Peso com embalagem 13 kg

Escopo de fornecimento Prensa para copos, elemento de aquecimento para 2 xícaras,
7,5 - 9,0 cm, cabo de alimentação, manual

máx. Temperatura 225 °C
máx. Tempo 999 s

Fonte de energia 230V / 50Hz - 60Hz, 300W
Ambiente 5°C , 35°C/30%-70% umidade

marca Secabo
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Visualizações
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