
Uma nova “direção” na 
produção de placas de 
segurança rodoviária.
Produza placas de segurança rodoviária com a impressora EFITM H1625-RS e as 

tintas 3MTM.

 H1625-RS
Impressora jato de tinta de grandes formatos

 H1625-RS
Impressora jato de tinta de grandes formatos



Em resumo

• A impressora de 1,6 m de largura imprime 
diretamente em mídia refl exiva 3M em rolo, 
lâmina e formas rígidas, aumentado sua margem 
de lucro e eliminando a necessidade de tratar, 
imprimir, laminar e modelar em plástico

• Seis cores (CMYKBR) que atendem especifi camente 
às aplicações de tráfego regulamentado 
e capacidade de impressão grayscale com oito 
níveis de gota que oferece imagens de qualidade 
superior e um uso otimizado de tinta

• Qualidade de impressão digital para imagens 
que atendem às rígidas exigências do segmento 
de sinalização regulamentada, assim como 
aos requisitos do setor do turismo, fornecendo 
placas de orientação e sinalizações rodoviárias 
personalizada com linhas fi nas, textos nítidos 
e transições de cores suaves

• Sistema de impressão conjunta EFI e 3M:

 - Garantia de cumprir a conformidade regulatória 
para cor, resistência ao desbotamento, 
longevidade, refl etividade e qualidade de imagem

 - Garantia completa MCS (Matched Component 
SystemTM) de até 12 anos

• Esta impressora de nível de produção, com 
produtividade de até 18 m2/h em mídias de 122 cm 
de largura no modo de qualidade de sinalização 
rodoviária, permite imprimir diretamente 
em material refl exivo sem etapas de pré ou 
pós-processamento, o que economiza tempo, 
diminui os custos de transporte e aumenta 
a lucratividade

Agora você pode produzir placas de sinalização de segurança rodoviária, customizadas e padronizadas, 
regulamentadas e não regulamentadas, bem como sinalizações turísticas de maneira mais rápida e efi ciente, 
graças à alta qualidade de imagem da impressora EFI H1625-RS com tintas 3M. Para agências e fabricantes de 
placas de sinalização de trânsito, a impressão direta no substrato signifi ca menores custos operacionais e maior 
capacidade de imprimir o que você precisa, quando você precisa.



Mais praticidade com a impressora EFI H1625-RS e as tintas 3M

• Atende aos requisitos ASTM de coefi ciente de 
retrorrefl exão e de cor

• Vai diretamente da impressão ao processamento 
sem necessidade de secagem

• Imprime simultaneamente cores para aplicações de 
sinalização de trânsito e gráfi cos personalizados

• Menos desperdício de solvente e menos consumo 
do inventário de placas e consumíveis

Você precisa de excelente adesão, cor e retro-refl etividade para atender às demandas de impressão altamente 
regulamentadas desse mercado. A impressora EFI H1625-RS e as tintas 3M são projetadas e testadas para 
funcionar como um sistema ideal que proporciona qualidade e desempenho consistentes e oferece as melhores 
garantias do setor.



Mídia/Controle

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

• Largura da imagem: Impressão full-bleed de 162,6 cm

• Sistema de transmissão por correia a vácuo com 
controle variável

• Peso máximo de mídia rígida e em rolo: 45,4 kg

• Diâmetro máximo do rolo: 22,9 cm

• Mesa com design modular para uma profundidade de 
impressão adaptável em mídia rígida

Resoluções disponíveis

• Até 1.200 dpi com grayscale de 4 e 8 níveis

Produtividade

• Até 10,3 m2/h no modo de sinalização rodoviária de alta 
qualidade com garantia**

• Até 18 m2/h no modo de qualidade de sinalização 
rodoviária com garantia**

• Até 23 m2/h no modo de qualidade sem garantia

• Até 42,3 m2/h no modo expresso sem garantia

Formatos

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

Considerações ambientais

• Temperatura: de 18 °C a 27 °C

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

• Peso: 1.235 kg, incluindo mesas e cilindros

• Dimensões (L x P x A) com um conjunto de mesas: 
348 cm x 224 cm x 163 cm

• Profundidade: 91 cm sem as mesas ou os cilindros,  
137 cm com as mesas

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

Fiery XF

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

• Fornecido com o RIP de EFI Fiery XF

• RIP e impressão sob demanda, ou impressão de arquivos 
pre ripped na interface da impressora

EFI H1625-RS com tintas 3M

• Fornecidas em recipientes de 1 litro

• Disponíveis em ciano, magenta, amarelo, preto, 
azul e vermelho

** Os modos de garantia são medidos por larguras de impressão 
de 122 cm.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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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.
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