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A ferramenta de crescimento defi nitiva para profi ssionais de impressão

A impressora jato de tinta híbrida LED UV EFITM Pro 16h foi estrategicamente projetada com um pacote completo de 
incentivos para garantir o menor custo total de propriedade, qualidade de imagem superior e acesso à mais ampla 
gama de substratos/aplicações.

Recursos do pacote de incentivos:

• Plataforma de jato de tinta híbrida que imprime em 
substratos rígidos e fl exíveis de até 165 cm de largura 
e 5,08 cm de espessura

• Poderosa tecnologia LED que proporciona custos 
operacionais reduzidos, uma ampla gama de 
substratos de impressão e vários benefícios ambientais

• Impressão em quatro cores mais branco, bem como 
impressão multicamadas de passagem única para 
aumentar as oportunidades de lucro

• Imagens de até 1.200 x 1.200 dpi e com qualidade 
semifotográfi ca, cores saturadas e gradações suaves 
com a capacidade de impressão greyscale em quatro 
níveis reais e gotas variáveis

• Impressão com qualidade de produção 
a 29 m²/h para agilizar os turnos de trabalho

• Inclui um front end digital EFI Fiery® proServer Core 
com tecnologia de aceleração FAST RIP, bem como 
recursos de RIP e de impressão sob demanda ou 
a capacidade de imprimir arquivos pré-processados 
na interface da impressora



O poder da tecnologia LED sustentável

Desenvolvida por líderes de impressão a jato de tinta LED em nível de produção, a brilhante 
tecnologia LED de “cura a frio” da EFI permite produzir mais com menos recursos. Aumente seus 
lucros oferecendo trabalhos com altas margens, enquanto reduz o custo de operações 
e o impacto ambiental:

• Ampla gama de substratos suportados, 
incluindo mídias de custo reduzido para aplicações 
especiais que agregarão valor ao seu negócio

• Aumenta a durabilidade e a produtividade da 
máquina com um mecanismo instantâneo de 
ligar/ desligar, reduzindo sua manutenção

• Reduz os custos operacionais com menos consumo 
de energia e menos consumíveis

• Reduz o desperdício com produção de cores 
consistentes e simples funcionamento

• Atende às demandas dos clientes por uma solução 
mais ecológica, com menos compostos orgânicos 
voláteis (VOC), diminuindo o consumo de energia, 
o desperdício e o uso de consumíveis
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EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens,  
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade  
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a 
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção, 
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com  
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

EFI Pro 16h
Recursos e benefícios

• Padrão: CMYK mais dois canais de branco

• Lâmpadas UV LED com cura dinâmica

• Até 91 m²/h

• Até 1.200 x 1.200 dpi

• Até quatro níveis de greyscale com gota variável

• Integração perfeita com as soluções de EFI web-to-print 
e MIS/ ERP com conectividade nativa JDF

• Inclui um front-end digital EFI Fiery proServer Core

• RIP e impressão sob demanda, ou impressão de arquivos 
pré-processados na interface da impressora

Mídia/Controle

• Aceita substratos flexíveis e rígidos de até 165 cm de largura 
e 5,08 cm de espessura

• Impressão full-bleed com largura de imagem de 162,6 cm

• Sistema de transmissão por correia a vácuo com 
controle variável

• Peso máximo de mídias rígidas e rolos de 45,4 kg

• Diâmetro máximo por rolo de 22,9 cm

• Mesa com design modular para uma profundidade de 
impressão adaptável em mídias rígidas

Produtividade

• Modo qualidade ultra: 6 m²/h

• Modo qualidade elevada: 11 m²/h

• Modo de qualidade PDV: 17 m²/h

• Modo de produção: 29 m²/h

• Modo de visualização distante/outdoor: 53 m²/h

• Modo expresso: 91 m²/h

• Impressão em branco: metade das velocidades em 
comparação a CMYK

Formatos

• Todos os formatos de arquivos conhecidos para desktop, 
incluindo PostScript® 3TM, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK

Considerações ambientais

• Temperatura: de 18 °C a 26,7 °C

• Umidade: de 20% a 80% (sem condensação)

• Peso: 1.235 kg, incluindo mesas e cilindros

• Dimensões (LxPxA) com um conjunto de mesas: 
348 cm x 241 cm x 163 cm

• Profundidade: 138 cm sem mesas ou cilindros, 
241 cm sem mesas

• Elétrica: 208 -240 V CA, monofásica, 50/60 Hz, 30 amperes
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