Pro 24f
Wide Format Inkjet Printer

Pro 24f

Zdobądź przewagę na rynku
dzięki wydajnej drukarce stołowej LED-UV
W ide Format Inkjet Printer

EFI H1626-LED

EFI H1626-RS

EFI H1626-SD

EFI Pro 16h

EFI Pro 32r

„Pro” wydajność
Flatebed LED EFITM Pro 24f da Ci ogromną przewagę nad konkurencją. Wyposażony jest w zaawansowane technologie, m.in.:
druk bezpośredni LED-UV, zmienną wielkość kropli atramentu, przemysłową konstrukcję ze stołem z wielostrefowym podsysem.
EFI Pro 24f to najlepszy wybór dla drukarzy produkujących grafiki reklamowe, reprodukcje dzieł sztuki, oznakowanie informacyjne
i inne aplikacje specjalne o grubości do 2 cali (5 cm). Pozwoli zadrukować także gotowe przedmioty, z najwyższą precyzją
i wydajnością aby spełnić kluczowe wymagania klientów.

Najważniejsze cechy
•

Flatbed z ruchomą bramą i karetką.
Stół roboczy o obszarze 1,32 m x 2,54 m
z wielostrefowym podsysem, trzymającym nośnik
nieruchomo na płaskiej powierzchni. Dokładny
zadruk różnych prac na różnych formatkach.

•

Cztery kolory + dwa kanały koloru białego,
jednoprzebiegowy druk wielowarstwowy

•

Możliwość drukowania zmienną wielkością kropli dla
uzyskania wysokiej jakości apli i przejść tonalnych

•

Technologia LED zapewniająca mniejsze zużycie
energii, mniej odpadów i druk na cieńkich podłożach

•

Cztery wybierane przez użytkownika strefy podsysu
zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do najczęściej używanych rozmiarów nośników,
zapewniając skuteczne przytrzymywanie
bez maskowania

•

Przemysłowa konstrukcja do druku 24/7

•

Funkcja pominięcia obszarów bez grafiki (skip white)
zwiększająca wydajność

•

Łatwe drukowanie od krawędzi do krawędzi,
skracające czas wykańczania grafik

• Funkcja „Multiboard” - jednoczesny zadruk
płyt o różnych rozmiarach
•

Oprogramowanie EFI Fiery® proServer Core
z technologią przyspieszonego ripowania „FAST RIP”,
drukowania na żądanie, drukowania wstępnie zgranych
plików z poziomu interfejsu drukarki

•

Idealny do drukowania wysokiej jakości aplikacji:
klasyczne nośniki, grafiki lentikularne, opakowania,
POS/POP, dekoracje, „egzotyczne” materiały, nośniki
o nieregularnym kształcie, druk na materiałach
wrażliwych na temperaturę...

•

Mobilne stanowisko ze stacją
roboczą i monitorem

Moc „zielonej” technologii LED
EFI to czołowy producent profesjonalnych, atramentowych drukarek LED.
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

•

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

•

Miej aktywny wpływ na społeczną
odpowiedzialność biznesu

•

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

EFI Pro 24f
Funkcje i korzyści

Produktywność

•

Standard: CMYK + 2 kanały koloru białego

•

•

Dynamiczne lampy LED UV

•

Wydajność do 107 m2/h

TRYB

Druk z kolorem białym - połowa prędkości CMYK

FT 2 /H

M 2 /H

•

Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi

Ultra quality

71

7

•

Do 4 poziomów zmiennej wielkości kropli (4 level grayscale)

High quality

142

13

•

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

POP quality

212

20

•

Dostarczany z EFI Fiery proServer Core

Production mode

289

27

•

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

613

57

•

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

Distant view/
outdoor mode
Express mode

1157

107

Reakcja w 3 dni robocze

Obsługiwane formaty plików

•

Automatyczny pomiar grubości mediów

•

Kolor biały jest śnieżnobiały (nie kremowy)

•

Bolce pozycjonujące formatki

•

Funkcja ochrony głowic przed zderzeniem z materiałem

•

Drukowanie od krawędzi do krawędzi

•

Druk różnych prac na różnych formatkach, z kolorem białym lub bez

•

Szerokie spektrum obsługiwanych nośników

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

Media
•

4 strefy silnego podsysu; wybierane na żądanie

•

Szerokość stołu: 291.8 cm

•

Maks. obszar zadruku: 254 x 132 cm

•

Maks. grubość medium: 5.08 cm

•

Maks. ciężar medium: 180 kg

Warunki pracy
•

Temperatura: 20-30 °C

•

Wilgotność: 30%-80% (nie skondensowane)

•

Wymagana wentylacja (nie dostarczona z systemem)

•

Waga: 1,599.82 kg (po rozpakowaniu)

•

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 446.5 x 208 x 138.9 cm

•

Prąd: 208-240 VAC, 1-faza, 50/60 Hz, 20 amp - średnio podczas pracy
(50 amp - skoki)

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 EUR i USD o więcej niż 10%, podane ceny 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 dostarczonego z produktami i usługami 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, i WebTools są znakami zastrzeżonymi przez Electronics 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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