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Como um provedor de serviços de impressão em crescimento, você está sempre
buscando novos fluxos de receita. O que significa que você está sempre à procura
de aplicações com margem de lucro maior que envolvam a impressão em vários
substratos e superfícies. A pergunta é: suas tintas conseguem acompanhar seus planos
de negócios?

Amplie o gamut de cores e seus recursos com as tintas EFI ProGraphics
A EFI™ agora oferece uma seleção de tintas na compra
de uma impressora de grandes formatos. As tintas
da série EFI ProGraphics™ UV foram formuladas sob
medida para atender às aplicações reais. E foram
totalmente testadas e otimizadas para as nossas
impressoras de grandes formatos. Usamos os mesmos
pigmentos de cores brilhantes em cada um dos

conjuntos de tintas EFI ProGraphics UV, para que você
obtenha sempre o mesmo gamut de cores ampliado,
independentemente do conjunto de tintas escolhido.
Com as tintas EFI ProGraphics UV, você obtém
a qualidade e o desempenho que você espera das
tintas originais da EFI, para que você sempre imprima
com cores vibrantes.

Quatro maneiras de se tornar profissional

Otimize o investimento feito em impressoras
com a tinta correta para cada trabalho

Ao comprar uma nova impressora de grandes formatos da EFI,
selecione as tintas da série EFI ProGraphics UV que melhor
atendam às suas aplicações:
•

Tinta EFI — 3M™ ProGraphics UV para uma ampla gama de
aplicações flexíveis, inclusive as que precisam ser esticadas
ou aquecidas ou que precisam da garantia 3M™ MCS™¹.

•

Tinta EFI ProGraphics UV para PDV para impressão em
placas rígidas e mídias flexíveis para aplicações internas
e externas.

•

A tinta EFI ProGraphics UV para mídias rígidas proporciona
a melhor resistência à abrasão da superfície e é ideal
para impressão em mídias rígidas especiais, como lentes
lenticulares, aço, alumínio e madeira.

•

Tinta EFI ProGraphics UV Ultra para uma gama altamente
diversificada de aplicações de mídia rígida e flexível,
como banners, sinalização externa, sinalização de varejo,
design arquitetônico de interiores e aplicações que
precisam do melhor desempenho de intemperismo ao ar
livre sem laminação.

Impressora de
grandes formatos
da EFI

Conforme a expansão dos seus negócios, você pode alterar
o conjunto de tintas EFI ProGraphics UV² para atender às
suas novas aplicações e substratos. Minimizar os ajustes de
cor e garantir sempre uma correspondência de cores perfeita
é tão fácil quanto selecionar o perfil adequado. Com as tintas
EFI ProGraphics e as impressoras de grandes formatos da EFI,
você sempre transformará o CMYK em ROI.
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	A Garantia 3M™ MCS™ cobre gráficos impressos com tintas produzidas em
parceria com a 3M e em determinadas mídias flexíveis da 3M, desde que
impressos e aplicados de acordo com os boletins e as instruções do
produto 3M. Acesse inkjet.efi.com/3M_UK (apenas Reino Unido) ou
inkjet.efi.com/3M_ANZ (apenas Austrália e Nova Zelândia) para inscrever-se
e obter mais informações.
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 s tintas da série EFI ProGraphics UV NÃO são intercambiáveis e precisam
A
de um kit de troca simples para passar de um conjunto de tintas para outro.

Tinta EFI
ProGraphics UV
para mídias rígidas

Tinta EFI ProGraphics
UV Ultra

EFI H1625 LED

NA

NA

EFI Pro 16h

NA

NA

Tinta EFI — 3M™
ProGraphics UV

Tinta EFI ProGraphics
UV para PDV

EFI Pro 24f
EFI Pro 30f

NA
NA

NA

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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