
Summa DC Serie:  dé maatstaf voor thermische printers

In de markt van de print technologie voert de Summa DC reeks nog 
steeds het hoge woord.  Met reeds 137cm is de DC5 printer �s werelds 
breedste thermische transfer harslintprinter/snijplotter en beslaat zo het 
viervoud van de breedte van z�n naaste concurrent.   Een lintverwisselaar 
bestaande uit 8 posten vermijdt manuele lint wijzigingen zodat tot 58m² 
lang onbeheerd kan worden geprint.  De mogelijkheid om variabele 
breedtes vinyl te verwerken, maakt van de DC5 printer de meest 
veelzijdige printer in zijn categorie.  U kan uit een groot gamma aan 
speciale printmodi kiezen zoals Hoge Resolutie voor uitzonderlijk mooie 
foto�s of Dubbele Dichtheid voor ultra-rijke back-lit beelden.  Bovendien 
betekent geïntegreerd snijden dat u aangepaste labels en 
contourgesneden ontwerpen kan produceren die tot 127.5cm breed 
kunnen zijn op materiaal tot 45 meter. 

De Summa DC5 heeft ook een meer compact en betaalbaar alternatief, 
de DC5sx.  Echter blijft deze kleinere versie dezelfde hoogstaande 
kwaliteit leveren in termen van uitrusting, duurzaamheid, printkwaliteit 
en productiesnelheid.  Tracking-en snijfuncties zijn eveneens identiek 
aan deze van het grote broertje, Summa DC5, zodat dezelfde spot-on 
nauwkeurigheid kan worden gegarandeerd.

De DC serie print en snijdt op een grote verscheidenheid aan materiaal 
van 50 cm, 61 cm, 75 cm, 100 cm, 122 cm of 137 cm breedte.  Met 
behulp van de automatisch tegelwerkfunctie uit onze RIP software 
kunnen beelden van onbeperkte grootte verwerkt worden; gaande van 
hele kleine labels tot immens grote ontwerpen.  Sluit de DC5 of DC5sx 
aan op een computer en maak je klaar voor een sessie outdoor gra�sch 
ontwerp van de bovenste plank!

DC Serie

Thermisch transfer print-en snijsysteem

Aanraakscherm met levendige kleuren

De Summa DC5 is ongetwijfeld �s werelds meest 
geavanceerde thermische transfer 
harslintprinter/snijplotter.  Met z�n exclusieve 
gekleurde bedieningspaneel is het ook de meest 
gebruiksvriendelijke.

Geïntegreerde lintverwisselaar

De DC5 omvat tot 8 SmartRibbon� cassettes van hoge 
capaciteit en de DC5sx omvat er 5.  Elke cassette kan 
eender welke lintkleur behuizen en de printer 
identi�ceert het lintkleur, de locatie en het gebruik.  

Geïntegreerde snijkop

Een geïntegreerde snijplotter kan gedrukte gra�sche 
ontwerpenop hoge snelheid contoursnijden. 
Toonaangevende die-cutting vaardigheden 
gecombineerd met geavanceerde auto-calibratie 
technologie zorgen voor het uiterst bereikbare in 
onbeheerde automatisering.

OptiPrint� Pre-reinigingssysteem van materiaal

Verwijdert stof en afval die gebreken in het ontwerp 
kunnen veroorzaken.  Het levert optimale 
printkwaliteit in een uniek proces dat het materiaal 
schoonmaakt voor het printen van de kleurpas.



Meegeleverde accessoires en verbruiksgoederen

DC5sx DC5
50, 61 en 76 cm 50, 61, 76, 100, 122 en 137 cm
67 cm  127.5  cm
Thermische transfer
Max. 24 x 12 dpmm (609 x 304 dpi)
Harslinten : proces-of steunkleuren ;
Metalen linten: goud, zilver, blauw en rood (gebruik binnenshuis) 
Speciale linten: Holographisch
Beschermend transparent  lint: Scratchguard

2 2Standaard Modus : 8.7 m /uur - Steun /  3.2 m /uur - Proces CMY
2 2Hoge resolutie :  6.2 m /uur - Steun /  2.3 m /uur - Proces CMY
2 2Dubbele dichtheid :  5.4 m /uur - Steun /    2.0 m /uur - Proces CMY

Sleepmes
600 mm/sec axial
USB, Ethernet 

TM TMMicroSprocket metOptiTrac

 Model
 Materiaalbreedte
 Max.Afbeeldingsbreedte

 Print Type
 Resolutie
 Inkttype

 Printsnelheid

 Snijtype
 Snijsnelheid
 Connectiviteit
Materiaaltransport

Voor de volledige specificaties verwijzen we naar: www.summa.eu

Dc5sx DC5
Optioneel Inclusief
Optioneel* Inclusief
Optioneel Inclusief
Optioneel 2GB
5 stks 8 stks
Inclusief Inclusief
2 stks 4 stks
1 stk 1 stk
Inclusief Inclusief
Inclusief Inclusief
Inclusief Inclusief
Inlcusief Inclusief
1 set CMY 1 set CMYK
- 1
1 1
2 2
 * alleen beschikbaar als in de fabriek geïnstalleerde optie

RIP ColorControl 7.0  Print + Cut edition
Automatisch afwikkelsysteem
Dual opvangmand
Harde schijf
Snel verwisselbare lintcassetten
OptiPrint folie reinigingsrol
Mediaflenzen
D Serie meshouder
Stroomdraad & USB kabel
Engelse Summa Printer Control (Windows)
Engelse bedieningshandleiding
Smartribbons
Rol van 3M® premium folie( 45.7m )
OptiPrint roller vulling
Standard sleepmesjes

DC Serie



Porte-lame, dia. 2 mm
# 391-363 (1 pc)

Lames  55°, dia. 2 mm
# 391-358 (5 pack)

# 391-332 (1 pc)
Porte-lame, dia. 1,5 mm

# 391-231 (1 pc)
Lames 60°, dia. 1,5 mm

# 391-360 (5 pack)
Lames 36°, dia. 1,5 mm

Brides
# 391-510 (1 par)

Bande de découpe
DC5sx  #391-886 (1 pc)
DC5      #400-565 (1 pc)

massicots
# 391-290 (1 pc)

Lames de rechange
# 391-146 (10 pack)

Séries DC

* Ces couleurs sont destinés à une utilisation en intérieur.  
** Ces couleurs offrent une résistance limitée aux produits contenant de l'alcool.

Consomables

Portes-lames

Miscellanées

Lames

Rubans certi�és

ScratchGuard uniquement DC3, DC4(sx) & DC5(sx) 

Support certi�é

  DC5sx DC5

2mil Premium 3M 635mm x 45,72m (Blanc/Clair)

2milPremium 3M 762mm x 45,72m (Blanc)

2mil Premium 3M 1000mm x 45,72m (Blanc/Clair)

2mil Premium 3M 1365mm x 45,72m (Blanc/Clair)

Or mat*

Vert intense

Turquoise intense

Jaune d�or

Bleu océan

Rouge

Bleu métallique*

Rouge métallique*

Bleu

Argent mat *

Cyan

Gris

Magenta

Argent miroire*

Jaune

Or miroire*

Noir

Blanc

Rose holographique *

Fuchsia intense

Vert d�eau

Bleu clair

Orange

Rouge intense

Vert 

Sunfl. Yel.**

Leaf Green**

L'utilisation des couleurs d'accompagnement présente de multiples avantages. D�abord, une couleur d�accompagnement peut remplacer 

plusieurs couleurs de processus et ainsi réduire le coût de manière significative .  Deuxièmement, lorsqu�on utilise seulement un ruban, la vitesse 

d�impression augmente jusqu�à  8 mètre carré par heure. L�utilisation des couleurs d�accompagnement  également évite la rastérisation et donne 

des coulours simples et belles. Les couleurs métalliques donnent des images fabuleuses. En utilisant un ruban blanc comme �apprêt�, l�impression 

sur du vinyle coloré est facile et abordable.

Meshouder, dia. 2 mm
# 391-363 (1 stk)

55° Mesjes, dia. 2 mm
# 391-358 (5 doos)

# 391-332 (1 stk)
Meshouder, dia. 1,5 mm

# 391-231 (1 stk)
60° Mesjes, dia. 1,5 mm

# 391-360 (5 doos)
36° Mesjes, dia. 1,5 mm

Flenzen
# 391-510 (1 set)

Snijstrip
DC5sx  #391-886 (1 stk)
DC5      #400-565 (1 stk)

Afsnijmesjes
# 391-290 (1 stk)

Vervangbare mesjes
# 391-146 (10 doos)

DC Serie

* Deze kleuren zijn enkel toepasselijk voor gebruik binnenshuis.  
** Deze kleuren bieden een beperkte weerstand tegen producten die alcohol bevatten.

Verbruiksgoederen

Meshouders

Diversen

Mesjes

Gecerti�ceerde linten

ScratchGuard DC3, DC4(sx) & DC5(sx) only

Gecerti�ceerd materiaal

  DC5sx DC5

2mil Premium 3M 635mm x 45,72m (Wit/Doorschijnend)

2milPremium 3M 762mm x 45,72m (Wit)

2mil Premium 3M 1000mm x 45,72m (Wit/Doorschijnend)

2mil Premium 3M 1365mm x 45,72m (Wit/Doorschijnend)

Matte gold*

Hot Green

Hot Turquoise

Golden Yel.

Ocean Blue

Red

Metallic Blue*

Metallic Red*

Blue

Matte silver *

Cyan

Gray

Magenta

Mirror Silver*

Yellow

Mirror Gold*

Black

White

Rose holographic *

Hot Fuchsia

Aqua Green

Bright Blue

Orange

Intense Red

Green 

Sunfl. Yel.**

Leaf Green**

Het gebruik van steunkleuren heeft verscheidene voordelen.  Vooreerst kan een steunkleur verschillende proceskleuren 

vervangen waardoor de kosten beduidend verminderd worden.  Bovendien verhoogt de printsnelheid bij gebruik van slechts 

één lint tot zo�n 8m² per uur. Het gebruik van steunkleuren vermijdt eveneens rasters en geeft mooie gelijke kleuren.  

Metaalkleuren geven fantastische beelden. Door een wit lint als primer te gebruiken, wordt het drukken op gekleurde  folie 

makkelijk en betaalbaar.



Snijdruk Flexdruk

FlexlengteSnijlengte

Flexcut

FEATURE

FlexCut

Summa BVBA
Rochesterlaan 6, 8470 Gistel, Belgium

Tel: +32 59 270011   |   fax: +32 59 270063
http://www.summa.eu
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Lokaal Contact

 Druk een nog uitgebreider gamma aan soepele, nauwkeurige duotones door Summa steunkleurlinten te 
combineren.

Door een kleur op een andere kleur af te drukken, ontstaat een 
nieuwe kleur.  Hierdoor kunnen nog meer rastervrije kleuren 
worden gedrukt.  Door de verschillende tinten groen en rood te 
combineren, kunnen verschillende tinten bruin gegenereerd 
worden.  Maar ook variaties van groen, rood en blauw behoren tot 
de mogelijkheden. Zelfs pastelkleuren kunnen verwezenlijkt 
worden door een kleur met wit of grijs te overprinten.

RoodIntens groen

ScratchGuard�, een transparant lint, print een beschermende laag op 
ontwerpen die worden blootgesteld aan agressieve omstandigheden 
zoals autotoepassingen en afbeeldingen die veelvuldig worden 
gehanteerd.

Schuring weerstand
In mechanische stresstests waren grafische ontwerpen, beschermd door 
ScratchGuard�, drie keer meer bestand tegen schuring in vergelijking 
met afbeeldingen die zonder ScratchGuard�  bescherming werden 
geprint.  

Solvent weerstand
ScratchGuard� verhoogt de weerstand tegen solventen ook aanzienlijk. 
Tests met alcohol, bijvoorbeeld, vertoonden een tienvoudige  toename 
in duurzaamheid.

This radial abrasion test, done with sandpaper, 
clearly illustrates the benefits of  the abrasion 

guard.
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DuoSpot drukken

TMScratchGuard

Met het Summa FlexCut kenmerk kunnen simpele ontwerpen volledig door het materiaal 
worden gesneden. Afwisselend wordt één lengte volledig door het materiaal gesneden en 
één lengte voor de helft.  Op deze manier ontstaat een soort scheurlijn die ervoor zorgt dat 
het materiaal  een zekere stijfheid behoudt bij het doorvoeren door de Summa snijplotter 
terwijl het makkelijk blijft om het ontwerp achteraf te plukken.


