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Hybrydowy ploter EFI Pro 16h pozwala na utrzymanie jednocześnie wysokiej prędkości oraz jakości druku,
zarówno na materiałach klasycznych, jak i nietypowych „egzotycznych”.

Najważniejsze cechy:

• Hybrydowa platforma do druku na materiałach
elastycznych i sztywnych w szerokości do 
165 cm i grubości materiału do 5.08 cm 

• Nowoczesna i ekologiczna technologia LED zapewania
niskie koszty eksploatacji (50% w stosunku do tech.

• 4 kolory + podwójny kolor biały pozwala na szybki,
wysokiej jakości druk wielowarstwowy

• Rozdzielczość druku do 1200 x 1200 dpi i 4-stopniowa
zmienna kropla atramentu (4 level grayscale) 
umożliwia osiągnięcie jakości fotograficznej,
nasyconych kolorów i gładkich przejść tonalnych

• 
Druk bez paskowania.

• Dołączone oprogramowanie EFI Fiery proServer Core
z technologią przyspieczonego ripowania „FASTRIP”,
drukowania na żądanie, drukowania wstępnie zgranych
plików z poziomu interfejsu drukarki

Rozwiń skrzydła

Maksymalna prędkość produkcyjna 91 m2/h. 

• Funkcja pominięcia obszarów bez grafiki (skip white)
zwiększająca wydajność 

• Przemysłowa konstrukcja do druku 24/7

• Niska temperatura pracy lamp LED, pozwalająca na druk na 
materiałach wrażliwych na wysoką temperaturę

• Wydruk od razu gotowy do użytku

UV, solwentowej i latexowej)



Moc „zielonej” technologii LED

EFI to czołowy producent profesjonlanych,  atramentowych drukarek LED-UV.
Dzięki technologii utwardzania LED "cool cure" możesz uzyskać „więcej za mniej”.
Zwiększ swoje zyski, sprzedając wysokomarżowe produkty premium
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów:

 

•  Rozszerz gamę obsługiwanych nośników, 
mając do dyspozycji zarówno niedrogie
materiały jak i materiały premium

 

•  Wydłuż czas pracy i produktywność dzięki 
możliwości szybkiego startu i zakończenia pracy
oraz łatwieszej konserwacji

•  Zmniejsz koszty operacyjne przy mniejszym zużyciu 
energii, atramentów i lamp

•  Zredukuj straty przy jednolitej kolorystyce 
i prostej obsłudze

•  Spełnij wymagania klientów dotyczące 
ekologicznego rozwiązania druku z niskimi LZO, 
niższym zużyciu energii oraz mniejszej ilości odpadów 
i zużytych materiałów eksploatacyjnych

• Średnio 2-krotne niższe zużycie atramentów
w porównaniu do innych technologii

• Miej aktywny wpływ na społeczną
odpowiedzialność biznesu



EFI fuels success.

 
 

Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być interpretowane jako gwarancja oprócz wyraźnego oświadczenia gwarancyjnego dostarczanego z produktami EFI.
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EFI Pro 16h
Funkcje i korzyści

•  Standard: CMYK + 2 kanały koloru białego

•  Dynamiczne lampy LED UV

•  Wydajność do 91 m2/h

•  Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi

•  Do 4 poziomów zmiennej wielkości (4 level grayscale)

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

•  Dostarczany z EFI Fiery proServer Core

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

•  1-roczny program Enhanced Service Program (ESP) 
obejmujący drukarkę, Fiery proServer Core
i oprogramowanie Fiery XF software

  

Media

•  Nośniki sztywne i elastyczne do szerkości 165 cm
i grubości 5.08 cm

 

•  Szerokość zadruku (do krawędzi) 162.6 cm

•  Pas transmisyjny z silnym podsysem i płynną regulacją

•  Maks. ciężar mediów sztywnych i elastycznych - 45.4 kg

•  Maks. średnica roli - 22.9 cm

•  Modułowy stół w zestawie

Produktywność

•  Ultra Quality Mode - 6 m2/h

•  High Quality Mode - 11 m2/h

•  POP Quality Mode - 17 m2/h

•  Production Mode - 29 m2/h

•  Outdoor Mode - 53 m2/h

•  Express Mode - 91 m2/h

•  Kolor biały - połowa prędkości CMYK

Obsługiwane formaty plików

•  Wszystkie popularne formaty, włączając PostScript 3TM

EPS, TIFF, PDF, w trybach CMYK i RGB

Warunki pracy

•  Temperatura: 18 °C - 26.7 °C

•  Wilgotność: 20% - 80% (nieskondensowane)

•  Waga: 1,235 kg, włączając stoły i rolki

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

•  Głębokość: 138 cm bez stołów i rolek,
241 cm bez stołów

•  Prąd: 208–240 VAC, 1-faza, 50/60 Hz, 30 Amp

 
 

Dystrybutor w Polsce:

Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
ul. Gosławicka 2d
45-446 Opole

Internet: www.atrium.com.pl
e-mail: biuro@atrium.com.pl
tel.: 77 458-16-81

 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.

•  Automatyczny pomiar grubości mediów

•  Kolor biały jest śnieżnobiały (nie kremowy)

•  System rolowy w zestawie

•  Druk bez paskowania dzięk, rozmtym rastrom typu
„chmurka”

•  Listwa dejonizująca

•  Druk wielowarstwowy


