
REGGIANI VOGUE
Impressora digital 

para impressão direta em tecido

Na 
VOGUE



Em resumo
Novo software de impressão EFI Reggiani

• O processamento de imagens em tempo real converte imagens 
sem cálculos adicionais

• Permite o cálculo de tinta e previsão de velocidade antes  
da impressão

• Detecta automaticamente a largura do substrato, permitindo  
a auto-centralização da imagem e a definição de margens

Eletrônica dos cabeçotes

• Agora embutidos em uma proteção totalmente fechada com um 
único cabo

• Fácil remoção do cabeçote de impressão e layout do carro de 
impressão simplificado

• Alinhamento de cabeçote rápido e sem ferramentas

Sensor ambiental integrado

• Monitora a temperatura e umidade na câmara de impressão,  
com relatórios na tela

• Alerta o operador quando os valores ultrapassam os pontos definidos

Servidor de impressão EFI Reggiani

• Equipado com discos RAID 5 de alta velocidade, oferecendo alta 
transferência de dados e redundância

• UPS incorporado para segurança de dados

VOGUE: domínio da velocidade 
e qualidade de impressão
A VOGUE tem tudo o que você precisa

A VOGUE é a impressora têxtil inovadora e revolucionária da linha EFITM Reggiani.  

Suas maiores qualidades? O domínio da velocidade e tensão para garantir o manuseio 

de tecidos mais preciso que você já viu. O sistema de recirculação de tinta inovador 

da VOGUE economiza tinta e reduz a manutenção durante a operação da máquina  

e entre as paradas.

Além disso, a VOGUE reduz a necessidade de condicionamento do ambiente, 

economizando energia.

SUBSTRATOS

Algodão

Poliéster

Poliamida

Seda

Viscose

Poliéster e elastano

Poliamida e elastano

Tecidos mistos

 TINTAS

Reativas

Ácidas

Dispersão direta

Sublimação dispersa/direta

Pigmento têxtil

APLICAÇÕES

Vestuário e acessórios

Artigos de cama, mesa e banho

Roupas esportivas e calçados



Características

• Esteira de transporte de alta precisão

• Tamanho da gota variável

• Sistema de proteção de cabeçote

• Gerenciamento de tinta: filtragem e desgaseificação 
em linhas

• Sistema de fornecimento de tinta com alimentação 
por tanques de no máximo 12 litros

• Autolimpante

• Método de aderência: termoplástico,  
permanente, resina

• Sistema magnético integrado para aplicação  
de adesivos

• Feixe de aço com motor linear e codificador 
magnético

• Carro de impressão em trilhos lineares de  
aço inoxidável

• Chapa de cabeçote em aço inoxidável com proteção 
embutida ao bico

• Sistema de tinta aberto a fornecedores certificados

• Possibilidade de monitorar e exportar todos os dados 
da impressão e da máquina a um banco de dados 
ou sistema ERP externo

• Software aberto aos principais fornecedores de RIP

Vantagens

• Ocupa menos espaço em um único bloco

• Fácil manutenção e ótimo custo-benefício

• Acesso fácil aos principais módulos da máquina

• Adequada para funcionamento 24 horas por dia

• Um único operador pode trabalhar com  
várias máquinas

Melhorias

• Modos de impressão com maior uniformidade 
e com recurso de suavização

• GUI inovadora e adaptável com  
recursos avançados de fila

• Novo sistema otimizado  
de recuperação de tinta,  
até 95% de economia de tinta

• Sistema de filtragem 
de água integrado

Fiery proServer otimizado para 
impressoras EFI Reggiani (opcional)



Go!
Digital Printer Mobile App

Especificações

• Velocidade de produção

 - Até 325 m²/h

 - Velocidade média de impressão de 200 m/h

 - 16 cabeçotes de impressão

 - Largura de impressão de até 185 cm

 - Tamanho da gota de 4 a 72 pl

 - Até 2.400 dpi

 - Peso do tecido de 30 a 350 g/m² (tecidos e malha)

• Alimentação de tecido (entrada)

 - Desbobinador de até ø 400 mm

• Saída do tecido

 - Dobra

 - Enrolador de até ø 400 mm

 - Dobra e enrolador de até ø 400 mm (opcional)

• Unidade de secagem

 - Uma câmara industrial com esteira para  
1 ou 3 passagens

EFI Reggiani VOGUE: modelo regulatório 180

Faça o download do aplicativo Go da EFITM e controle a VOGUE em tempo real.

VOGUE

RESOLUÇÃO PASSAGEM M/H M²/H

600x600 2 215 325

600x900 3 145 220

600x1200 4 105 160

* Mais configurações de cor disponíveis

8 CORES
16 CABEÇOTES
8 EM CADA LINHA

KC YM

*

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.

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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