
Pro 30h
Impressora jato de tinta de grandes formatos

Amplie sua vantagem 
competitiva
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Produza gráficos com retroiluminação diurna/noturna  
com margens elevadas usando a tinta branca líder  
do setor e a capacidade de impressão em várias  
camadas da EFI.

Expanda os recursos,  
a versatilidade e a produtividade 
com a impressora de grandes 
formatos EFI Pro 30h

A impressora de produção de nível de entrada LED plana/rotativa EFI™ Pro 30h  

traz um novo significado à palavra "grande".

Ela imprime em uma ampla variedade de substratos e atende a uma grande 

variedade de aplicações, todas com alta qualidade de imagem e benefícios 

ecológicos. A EFI Pro 30h expande os recursos, a versatilidade e a produtividade, 

tudo a um preço muito atraente. 
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Modos de impressão com tinta branca

PREENCHIMENTO  
EM BRANCO

A impressora EFI Pro 30h de 3,2 metros é ideal para empresas de impressão comercial, lojas de sinalização  
e gráficas internas que procuram iniciar, atualizar ou adicionar trabalhos de impressão em chapa e rolo-a-rolo  
aos seus recursos de grandes formatos. Essa impressora CMYK vem com dois canais de branco padrão para fazer 
impressões de alto valor. Ela conta com cabeçotes de impressão de 7pL com a tecnologia UltraDrop™  
com impressão em escala de cinza de até 1200 dpi e uma unidade linear magnética para melhor posicionamento  
da gota, resultando em um gamut de cores maior.

A tinta branca da EFI lidera o setor em brilho e opacidade e pode ser gerada como qualquer outra cor,  
em escala de cinza, até 1200 dpi, e usando nossa impressão com até cinco camadas em uma única passagem.

Grandes recursos que oferecem  
uma vantagem competitiva

FORMA BRANCA RETROILUMINAÇÃO 
DIURNA/NOTURNA

GRÁFICO DE BLOQUEIO 
DE CINCO CAMADAS
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Versatilidade que abre novas oportunidades

A poderosa combinação da tecnologia de cura híbrida e LED da EFI não só ajudará 

você a atender ao aumento da demanda por maior qualidade com tempos  

de resposta mais rápidos, mas também oferecerá a capacidade de imprimir  

em substratos novos e exclusivos, como substratos especiais de alto valor,  

abrindo portas para mais aplicações e oportunidades únicas e criativas. 
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Versatilidade que move os negócios 

Com produtividade de até 230 m2 por hora, você poderá aceitar mais trabalhos e 
com agilidade para satisfazer a demanda do cliente por tempos de produção mais 
rápidos.

A impressão contínua de placas é um recurso padrão que permite maximizar 
a velocidade total de produção da impressora com placas grandes ou várias  
placas pequenas.

A mudança da impressão rígida para a flexível é rápida e fácil, e a Pro 30h oferece 
impressão em rolo duplo para proporcionar um rendimento ainda maior.
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Recursos de design amplos  
para ambientes de produção reais

A área de imagem totalmente fechada 
evita que poeira e detritos da área  
de produção entrem e circulem  
no carro de impressão

A interface gráfica do usuário com tela 
de toque dupla disponível na parte 
frontal e traseira da impressora facilita 
a operação

Sistema avançado de vácuo da pla-
ca de mídia com seis câmaras com 
seus próprios controles de potência 
de vácuo independentes para reter 
e impedir o movimento da mídia

Inclui um front-end digital (DFE)  
EFI Fiery® proServer Core, com  
tecnologia de aceleração FAST RIP, 
além da função RIP e impressão sob  
demanda ou a possibilidade de  
imprimir arquivos pré-processados 
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Tecnologia LED sustentável líder de mercado da EFI

Com a incrível tecnologia LED de "cura a frio" você aumentará a produtividade a um custo 
mais baixo. Aumente seus lucros oferecendo trabalhos com margens elevadas, enquanto 
reduz o custo de operações e o impacto ambiental:

• Atenda ao aumento da demanda por qualidade superior com tempos de produção mais rápidos,  
além de ampliar a gama de substratos compatíveis, incluindo mídias de especialidades de menor custo  
e valor agregado, com lâmpadas LED de baixa temperatura

• Aumenta o tempo de atividade e a produtividade com um mecanismo instantâneo de ligar/desligar, 
reduzindo a manutenção

• Reduz os custos de operação com economia significativa do consumo de energia (1,8 kW em vez de  
10 kW e as lâmpadas ficam acesas apenas durante a impressão), menos desperdício tentando encontrar  
o nível de cura certo e menos peças consumíveis

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

• Atende às crescentes demandas dos clientes por uma solução mais ecológica, com menos compostos 
orgânicos voláteis (VOC), diminuindo o consumo de energia, o desperdício e os consumíveis.

A última inovação da indústria de impressão: 
Tecnologia UltraDrop da EFI

Os clientes mais exigentes querem o máximo em termos de qualidade, nitidez 
e funcionalidades. É por isso que a tecnologia UltraDrop da EFI proporciona 
tamanhos de gota menores e maior precisão de controle. Os resultados  
são incríveis:

• Cabeçotes de impressão nativos de 7 pL com endereçamento multigota real

• Alta resolução aparente e qualidade de impressão de alta definição

• Suavidade impressionante nas sombras, gradientes e transições

• Qualidade de texto superior com quatro pontos, tanto em qualidade padrão quanto em alta qualidade, 
com menos bordas irregulares e maior nitidez em todos os modos de impressão
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Tintas desenvolvidas para oferecer 
resultados autênticos no mundo real 

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.

Tinta de alta aderência

A tinta UV LED XA EFI ProGraphics foi desenvolvida com propriedades de alta aderência para impressão  
em uma ampla gama de mídias rígidas e flexíveis, inclusive plásticos ondulados e outros materiais com dificuldade  
de aderência.

1As tintas da série EFI ProGraphics UV NÃO são intercambiáveis e precisam de um kit de troca simples para passar de um conjunto  
de tintas para outro.

Transforme o CMYK em ROI

Conforme a expansão dos seus 
negócios, você pode alterar  
o conjunto de tintas UV  
EFI ProGraphics UV1 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.



Controlada pelo Fiery, líder mundial 
em impressão digital em cores  
jato de tinta

• Software do servidor Fiery XF para Windows® com:

Com mais de 30 anos como líder de mercado mundial em inovação  

de front-end digital, os DFEs Fiery fornecem imagens e cores  

de qualidade excepcional com recursos para tornar os resultados  

de impressão verdadeiramente incríveis.

– Spot Color Option

– Cut Marks Option

– Color Verifier Option

– Color Profiler Option

• Instalações ilimitadas do macOS® ou da Windows da Fiery Command WorkStation® com até 10 conexões simultâneas

• Garantia de um ano do hardware Fiery proServer e do software Fiery XF

O Fiery proServer Core integrado de alto desempenho vem com recursos de produção,  
cor e layout. Ele conta com:
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Adicione inteligência ao seu 
negócio de impressão com o EFI IQ
Agregue valor aos seus dados de produção conectando suas impressoras ao EFI IQ. 

Use o conjunto de aplicativos na nuvem EFI IQ para tomar decisões orientadas por 

dados e aprimorar o retorno sobre o investimento, reduzir custos, maximizar o lucro 

e impulsionar as receitas.

O EFI IQ permite conectar seus colaboradores, processos e dispositivos de impressão e tomar melhores decisões 
com base em dados. Use os aplicativos EFI IQ para:

• Visualizar os principais dados de produção e o status atual de suas impressoras quase em tempo real

• Capturar e transformar dados de produção de impressão em análises acionáveis para melhorar  
seus negócios 

• Manter-se conectado aos seus sistemas de produção de impressão, visualizar os dispositivos de impressão  
e monitorar os dados do trabalho a qualquer hora e em qualquer lugar em dispositivos iOS e Android

• Receber alertas sobre eventos de bloqueio de produção e automatizar a distribuição de relatórios  
para garantir que nenhum problema de produção passe despercebido

Construir um negócio mais sólido e lucrativo com seus dados de produção usando os aplicativos EFI IQ.



Esteja pronto para tudo com  
o Enhanced Service Program (ESP) 
da EFI

Garanta o sucesso do seu negócio com um contrato abrangente com base em respostas EFI ESP e opções  
de manutenção para sua impressora EFI Pro 30h.

• Doze meses de cobertura Essential, com atendimento 24 horas úteis (três dias úteis) 

• Mão de obra e deslocamento de um técnico certificado para fazer reparos

• Peças não consumíveis

• Todas as atualizações de software e hardware da impressora

• Suporte técnico prioritário por telefone

• Cobertura para o seu front-end digital Fiery XF, incluindo todas as atualizações de software, assim como 
suporte por telefone e e-mail durante o horário comercial com prazos para retorno e resolução

• Descontos disponíveis para várias impressoras

• Adicione uma ou mais das nossas opções preventivas ao seu contrato de ESP para garantir que as 
substituições adicionais do cabeçote de impressão e da correia sejam cobertas, caso sejam necessárias



Corporate

Printers & Ink

Print Technology

Service & Support

Length can be adjusted; width is fixed

AC_17_10_21_PT

MÍDIA/MANUSEIO 

Largura máxima de impressão 320 cm

Espessura máxima da mídia 5,08 cm 

Sistema de vácuo com seis zonas selecionáveis pelo usuário

Peso máximo da mídia na mesa 90,7 kg

Peso máximo do rolo 200 kg

Diâmetro máximo do rolo 30,5 cm

PRODUTIVIDADE 

Velocidade máxima no modo Express 230 m2/h

Impressão em branco na metade da velocidade de CMYK

FORMATOS DE ARQUIVO 

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

CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura 20 a 30 °C 

Umidade: 40% a 80% (sem condensação) 

Peso: aproximadamente 3100 kg sem embalagem

Dimensões (L x P x A): 575 cm x 192 cm x 194 cm 

Elétrica: 200–240 Vca, monofásica, 50/60 Hz, 32 amperes

TINTAS UV DA SÉRIE EFI PROGRAPHICS

Recipientes de 5 litros

Vida útil de 12 meses

FRONT-END DIGITAL EFI FIERY

Já incluso o front-end digital EFI Fiery proServer Core

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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 +44 (0)1246 298000 (UK) ou 900 838078 (España) 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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All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged. 

© 2022 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

http://www.efi.com

