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دیجیتایزر و فتودیجیتایزر

به سيستم  را  از پيش طراحي شده خود  و  الگوهاي كاغذي  تا  قادر مي سازد  را  بوريا، شما  فتوديجيتايزر  يا  دستگاه ديجيتايزر 
نرم افزاري ارسال نماييد. الگوهاي ارسالي توسط اين دستگاه آماده سايزبندي يا انجام هرگونه تغييرات متناسب با طرح الگوي 
دلخواه شما مي باشند. دستگاه ديجيتايزر بوريا، از موشواره 16كليدي استفاده مي نمايد. بدين ترتيب شما مي توانيد تا 16 فعاليت 
را براي دستگاه تعريف نماييد. امكان ديجيتايز نمودن خطوط، منحني ها، دگمه ها، جادگمه ها، ساسون ها، چرت ها و... از مزاياي 
اين دستگاه مي باشد. همچنين در صورتيكه الگو داراي سايزبندي باشد، تمام سايزها به صورت مستقيم از طريق ديجيتايزر وارد 

سيستم نرم افزاري مي شوند.
فقط كافي است الگوي موردنظر خود را با فشار چندين دكمه به 
نرم افزار طراحي الگوي بوريا ارسال نموده، سپس به صورت خودكار 
ارسال نماييد.  بوريا  الگوي  سايزبندي كرده و به نرم افزار چيدمان 
پس از چيدمان الگو به بهترين صورت با كمترين دورريز، الگوي 

موردنظر خود را پالت نموده و به قسمت برش ارسال نماييد.

دستگاه فتوديجيتايزر بوريا با استفاده از نرم افزار مخصوص و اتصال 
به دوربين عكاسی اين امكان را به كاربر می دهد تا با تصوير برداری 
از طی  نموده و پس  ارسال  كامپيوتر  به  را  آن ها  الگوها،  از مجموعه 
فرآيندی نرم افزاری، الگوها به فايل قابل ويرايش توسط نرم افزار تبديل 

گردند.

مزایا 
:: امكان آرشيوسازي الگوهاي قديمي و مادر در داخل كامپيوتر

:: امكان ويرايش، تغيير و تصحيح ساده الگوهاي پس از ارسال الگوي كاغذي به داخل سيستم
:: امكان فايل سازي الگوهاي كاغذي جهت ارسال و تبادل حتي از طريق پست الكترونيك

:: كاهش ريسك طراحي الگوي جديد

تكنولوژينوینبرايافزایشبهرهوري

سخت افزا ر هاي تخصصي پوشاك
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تكنولوژينوینبرايافزایشبهرهوري

سخت افزا ر هاي تخصصي پوشاك

پالتر جوهری

دستگاه پالتر جوهری بوريا، شما را قادر مي سازد تا الگو يا چيدمان موردنظر خود را پالت بگيريد. با استفاده از اين دستگاه 
مي توانيد، چيدمان بهينه الگو كه توسط نرم افزار چيدمان الگوي بوريا، يا ساير نرم افزارهاي چيدمان الگو، تهيه شده است را با 
توجه به عرض كار خود پالت نماييد. تنوع عرض دستگاه هاي پالتر بوريا، سبب مي گردد تا شما به راحتي تصميم گيري نموده و 

دستگاهي كه تمامي عرض هاي كاري شما را پشتيباني مي نمايد، انتخاب مي نماييد.

پالتر جوهری بوريا با توجه به اين كه از مخزن جوهر استفاده می نمايد نيازمند شارژ پياپی كارتريج نمی باشد. لذا هزينه پالت 
مصرفی شما را بسيار كاهش داده و همچنين به علت بهره مندی از دو هد پالت سرعت پالت را افزايش می دهد.

ویژگي ها 
:: پالت متناسب با جنس و وزن كاغذ

::  استفاده از گيره نگهدارنده لبه كاغذ 
:: سيستم بازكردن و جمع كردن كاغذ در يك سمت )فضای مورد نياز جهت دستگاه كاهش می يابد(

:: استفاده از سنسورهای مكانيكی تشخيص كاغذ به جای سنسورهای الكترونيكی جهت افزايش طول عمر سنسور و دقت

YT-1600-2YT-1800-2YT-2000-2مدل

HP11نوع كارتريج

808085     سرعت پالت

2 عددتعداد هد
160180200ماكزيمم عرض كاغذ
اتوماتيكسيستم تغذيه كاغذ

USB2.00 نوع اتصال به كامپيوتر

PLT, HPGL2, HPGLفرمت فايل قابل ارسال
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بوریا
سامانههایطراحیوتولیدرایانهای

www.booria.com

بوریا سامانه های طراحی و تولید رایانه ای - تهران
تهران، خيابان خرمشهر، شماره 43، طبقه د وم

كدپستی: 1557619115
تلفن: 88739073 و 88739048

نمابر: 88769036
info@booria.com :پست الكترونيك


