H1625-RS
Wide Format Inkjet Printer

Nowy
sposób produkcji
H1625-RS
znaków drogowych.
Wide Format Inkjet Printer

Przyspiesz wydajność produkcji znaków dzięki EFITM H1625-RS i atramentom 3MTM.

Dzięki drukarce EFI H1625-RS z atramentami 3M możesz produkować różnego rodzaju znaki drogowe spełniające
wymagania dotyczące ruchu drogowego. Urządzenie pozwoli także na produkcję oznakowania tymczasowego,
i niecertyfikowanego, znaków bezpieczeństwa, informacji turystycznych, kierunkowskazów, itp. Technologia cyfrowa
gwarantuje, stały i niski koszt produkcji w każdym nakładzie, od jednego do setek egzemplarzy.

Najważniejsze cechy
•

•

•

Ploter 1.60 m drukujący bezpośrednio na
nośnikach odblaskowych 3M w rolkach,
arkuszach i bezpośrednio na mat. sztywnych.
Druk cyforwy eliminuje wieloetapowy
proces produkcji ręcznej (np. wycinanie).
Drukarka wykorzystuje 6 kolorów (CMYKBR)
zgodnych z kolorystyką znaków drogowe.
8-poziomowa skala szarości i zmienna wielkość
kropli atramentu, zapewni jego niskie zużycie
i doskonałą jakość grafiki.

•

- spełnienie wymagań dotyczących koloru,
odporności na blaknięcie, długowieczności,
współczynnika odbicia i jakości znaków drogowych
- Kompletny Matched Component SystemTM
z gwarancją do 12 lat*
•

Drukarka produkcyjna o wydajności do 18 m 2/godz
na nośniku o szerokości 122 cm w trybie druku
certyfikowanego. Umożliwia druk bezpośrednio
na materiałach odblaskowych bez etapów poprzedzających
i następujących po procesie, oszczędzając czas,
obniżając koszty transportu i zwiększając zyski

•

Roczna gwarancja na Enhanced Service Program (ESP)
dla drukarki i oprogramowania Fiery® XF

Wysoka jakość druku cyfrowego spełnia
wymagania jakie są stawiane znakom
drogowym.
Ostre kontury, wyraźny tekst i płynne przejścia
kolorów pozwolą produkować wysokej jakości
oznakowanie turystyczne, informacyjne i inne.

Technolgie EFI i 3M zapewniają:

* Gwarancja 3M™ MCS™ dla ruchu ulicznego reguluje znaki drogowe wydrukowane tuszem 3M
przy zastosowaniu mediów 3M, wydrukowane i zastosowane z kartami produktów i informacji 3M.

Sprytna technologia „uliczna”: drukarka EFI H1625-RS + atramenty 3M
System EFI + 3M spełnia wysokie wymagania stawiane znakom drogowym: certyfikowane kolory, odpowiednia
odblaskowowść, itd. Atramenty 3M dla EFI H1625-RS zostały zaprojektowane i przetestowane, tak aby zapewnić stałą j
akość i wydajność.
•

Spełnia wymagania ASTM dotyczące
współczynnika odbicia i koloru

•

Możliwość realizacji różnego rodzaju zleceń:
znaki drogowe, znaki informacyjne, reklamy, itd.

•

Wydruk suchy od razu po wydrukowaniu to
natychmiastowa możliwość obróbki lub
montażu.

•

Niski poziom odpadów

Media

Fiery XF

•

Obsługa elastycznych i sztywnych podłoży do szerokości
165 cm i grubości 5.08 cm

•

Gotowy do integracji z EFI web-to-print i rozwiązań MIS/ERP
z zastosowaniem technologii JDF

•

Szerokość zadruku 162.6 cm (do krawędzi)

•

Dostarczany z EFI Fiery XF RIP

•

Pas transmisyjny z podysyem z płynną regulacją

•

•

Maks. ciężar mediów (sztywnych i elastycznych) - 45.4 kg

RIP i druk na żądanie, druk zripowanych prac
z poziomu drukarki

•

Maks. średnica roli - 22.9 cm

•

Modułowy stół

EFI H1625-RS z atramentami 3M

Rozdzielczość
•

Do 1200 dpi z 4 lub 8 poziomami skali szarości

•

Dostarczane w 1-litrowych butlach

•

Kolory: cyan, magenta, żółty, czarny, niebieski i czerwony

Enhanced Service Program (ESP)

Wydajność
•

Do 10.3 m2/h w trybie „Warranted High Quality RoadWay
Signage Mode”**

•

Do 18 m2/h w trybie „Warranted Roadway Signage
Quality Mode”**

•

Do 23 m2/h w trybie „Unwarranted Quality Mode”

•

Do 42.3 m2/h w trybie „Unwarranted Express Mode”

•

Najlepszy w branży program obsługi i wsparcia EFI
dla Twojej drukarki i oprogramowania Fiery XF

•

1-roczny program Essential level coverage —
24 godziny robocze (3 dni robocze) na reakcję

** tryby gwarantowane mierzone dla szerokości druku 122 cm

Formaty
•

Wszystkie popularne formaty, włączając PostScript 3TM,
EPS, TIFF, PDF, w trybach CMYK i RGB.

Warunki pracy
•

Temperatura: od 18 °C do 27 °C

•

Wilgotność: od 20% do 80% (nieskondensowana)

•

Waga: 1,235 kg, włączając stoły i rolki

•

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) z jednym zestawem stołów:
348 x 224 x 163 cm

•

Głębokość: 91 cm bez stołów i rolek,
137 cm ze stołami

•

Prąd: 208-240 VAC, 1-faza, 50/60 Hz, 30 Amps

Dystrybutor w Polsce:
Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
ul. Gosławicka 2d
45-446 Opole

Internet:
e-mail:
tel.:

www.atrium.com.pl
biuro@atrium.com.pl
77 458-16-81

Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku zmian kursów PLN
w stosunku do EUR lub USD o więcej niz 10%, podane ceny PLN zostaną przeliczone. Kupujący decyduje o przeznaczeniu urządzenia i jego przydatności do prowadzonej działalności.

EFI fuels success.
Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być interpretowane jako gwarancja oprócz wyraźnego oświadczenia gwarancyjnego dostarczanego z produktami EFI.
APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics
For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster,
Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet,
Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win,
Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal,
VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools są znakami zastrzeżonymi przez Eletrcornics for Imaging, Inc. i/lub na terenie U.S. i.lub innych krajów.
Wszystkie pozostałe terminy i nazwy produktów mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli i zostają niniejszym uznane.
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