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Equipamento para 
comunicação visual 
em tecido perfeito para 
as suas necessidades



Se você quiser oferecer Soft Signage aos seus clientes, mas não tiver grandes volumes, espaço físico ou despesas 
de capital que justifiquem um equipamento para esta finalidade, muito menos uma impressora térmica/calandra,  
você pode contar com uma impressora para comunicação visual em tecido capaz de adaptar-se às suas necessidades,  
e não o contrário.

A impressora para sublimação de tintas EFI™ VUTEk® FabriVU 340i oferece velocidades em nível de produção, 
excelente qualidade de imagem e capacidade de fixação em linha, além de permitir a impressão direta no tecido  
e sublimação em linha, produzindo itens exclusivos prontos para o acabamento e entrega.

Em resumo

• Impressora para comunicação visual em tecido 
à base de água com 3,4 metros de largura com 
sistema de rolo e tecnologia de extração da EFI,  
que permite a sublimação do produto em linha.

• Impressão vibrante em quatro cores com um 
amplo gamut de cores e saturação profunda para 
impressões em tecido incríveis.

• Resolução ultra-alta de até 2.400 dpi e quatro níveis 
de impressão em grayscale com tamanhos de gota 
de 4pL a 18pL

• Velocidades de produção de até 250 m2 por hora

• Imprime diretamente no tecido com fixação  
em linha, produzindo gráficos prontos para  
o acabamento e entrega

• A sublimação em linha pode ser desativada e você 
poderá usar o papel transfer se a opção “off-line” 
estiver habilitada

• Ideal para a produção de bandeiras, banners, 
displays retroiluminados e outros gráficos de alta 
qualidade, incluindo projetos exclusivos

• A estação de limpeza automática do cabeçote  
de impressão aumenta o tempo de atividade  
da impressora

• Capping Station para manter seu sistema  
em funcionamento

• Tinta de média viscosidade, cabeçotes de impressão 
de alta resolução e sistema de recirculação de tinta 
para aumentar o rendimento da tinta

Baixo custo total de aquisição Tempos de produção mais rápidos. Margens mais elevadas. 
A impressão em tecido mais prática e sustentável.



Aplicações

• Banners

• Bandeiras

• Mobília

• Comunicação visual em tecido

• Revestimentos de parede



EFI VUTEk FabriVU 340i
Mídia/Manuseio

• Imprime até 340 cm de largura

• Gramatura do tecido de 45 a 450 gr/m2

• Gramatura do papel de 57 a 110 gr/m2

• Entrada e saída: bobina padrão desbobinador/rebobinador  
até 350 mm do diâmetro externo

• Sublimação em linha: rolo aquecido

Resolução

• Até 2.400 dpi

Produtividade

• Velocidades de produção (máx.): até 500 m2 por hora

• Qualidade de imagem de produção: 250 m2 por hora

• Qualidade de imagem PDV: 165 m2 por hora

Formatos

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

Considerações ambientais

• Temperatura: 20–24 °C

• Umidade: 50–60%

• Peso: 4.800 kg

• Dimensões da impressora e unidade de secagem (C x L x A): 
230 cm x 615 cm x 180 cm

• Características elétricas da impressora: Trifásica, 400 V,  
50 Hz, 42kW

• Pressão da água: mín. 1,5 bar; máx. 2 bar

• Volume de água: 5 litros por dia

• Temperatura de água: 20–25 °C

EFI Fiery proServer SE

• Fluxo de trabalho para gerenciamento de cores e RIP otimizado 
para impressoras VUTEk*

• Ferramentas de cores avançadas e fáceis de usar para criação  
e controle de qualidade do perfil CMYK

• Espectrofotômetro EFI ES-2000

• Ferramentas poderosas de produção para encaixe, repetição, 
escala, corte e efeitos

• Estação Fiery®, incluindo mobiliário, teclado e mouse

• Dois dias de serviços de implementação do fluxo de trabalho  
e de cores Fiery no local

* Confira as especificações mais recentes do Fiery proServer  
e a disponibilidade para esta impressora no site efi.com

Tintas originais da EFI

• Tintas de sublimação dispersa CMYK à base de água

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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