
VUTEk® FabriVU® 340i+
Impressora para comunicação visual em tecido

Mais recursos de comunicação 
visual em tecido perfeitos para 
as suas necessidades
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Mais recursos + baixo custo 
de aquisição + baixo TCO 
(custo total de propriedade)

Comunicação visual em tecido perfeita para as suas 
necessidades

Quando o assunto é comunicação visual em tecido, impressora com sublimação de tintas 
EFI™ VUTEk® FabriVU® 340i+ tem muito mais a oferecer: uma faixa de aplicação mais 
ampla, velocidades de nível de produção, excelente qualidade de imagem e fixação em linha 
que permite imprimir diretamente no tecido e sublimar em linha, em uma única etapa, 
para tiragens de produção que estão imediatamente prontas para acabamento e envio. 

A VUTEk FabriVU 340i+ também oferece o menor custo de aquisição e o menor custo total 
de propriedade. Portanto, quando você quer oferecer comunicação visual em tecido, mas não tem 
espaço físico ou orçamento para uma impressora térmica de calandragem dedicada, a impressora 
de sublimação de tinta VUTEk FabriVU 340i+ atende às suas necessidades – de forma brilhante. 
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O kit de impressão de bandeiras integrado do sistema gerencia os altos volumes de tinta necessários para aplicações 
de impressão de bandeiras onde a penetração de tinta é necessária em ambos os lados do material.

Comunicação visual em tecido perfeita para as suas 
aplicações

A impressora de comunicação visual em tecido VUTEk FabriVU 340i+ conta com controle avançado de mídia 
para que você possa imprimir diretamente em uma ampla gama de materiais à base de poliéster com 
até 3,4 metros de largura. Ela oferece a comunicação visual em tecido de que você precisa e muito mais, 
como gráficos de exibição, gráficos retroiluminados, envelopamento de acessórios de varejo, gráficos com 
iluminação frontal, banners de block-out e bandeiras, bem como decoração de interiores em tecido.

À medida que seus negócios e volumes se expandem, a sublimação em linha pode ser desligada quando 
a sublimação em separado é adicionada, estendendo os recursos das impressoras VUTEk FabriVU 340i+ 
para impressão em papel trans para proporcionar ainda mais possibilidades de aplicação.
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Impressão de nível de produção perfeita para atender 
à sua necessidade de velocidade

O design industrial da impressora VUTEk FabriVU 340i+ oferece velocidades de nível de produção, com modo 
de impressão externa de até 480 m2 por hora, modo de produção de até 248 m2 por hora e modo de impressão 
retroiluminada de até 166 m2 por hora. Entregar trabalhos com prazos apertados ou grandes volumes em um único 
turno com confiança é exatamente o que você precisa.

Oito cabeçotes de impressão de alto desempenho em uma 
configuração de matriz de cabeçotes de impressão CMYK x 2 

O sistema de tecnologia de extração e placa da EFI permite 
a sublimação em linha em uma etapa fácil

Construção industrial para máxima confiabilidade e tempo 
de atividade

Autolimpeza dos cabeçotes de impressão e capping station 
para manter seu sistema em funcionamento
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Tecnologia de imagens perfeita para atender às suas 
necessidades de qualidade excepcional

A impressora VUTEk FabriVU 340i+ oferece resolução ultra-alta de até 2.400 dpi e impressão grayscale de três 
níveis com tamanhos de gota de 7pL, 12pL e 18pL. E com o uso de cabeçotes de impressão de alta resolução, 
otimizamos as gotas de tinta sem sobreposição para proporcionar transições suaves e nitidez perfeita. 
O resultado é uma impressão surpreendente em quatro cores com um amplo gamut de cores, pretos intensos 
e saturação de cor profunda para gráficos em tecido retroiluminado e de alta qualidade excepcionais.
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Atenda às suas necessidades de maiores lucros com 
menor consumo de tinta e menos desperdício.

As tintas da EFI de viscosidade média contêm concentrações mais altas de tinta (corante); mais tinta significa 
menos água por litro de tinta, por isso é mais fácil de secar. E nosso uso de tinta é até 30% menor em relação 
às unidades concorrentes. Com a tecnologia de cilindros da EFI, o calor é distribuído de forma confiável 
e consistente pelo cilindro para proporcionar menos desperdício de material e tinta com menos reimpressões 
devido ao calor inconsistente. Graças ao nosso sistema de recuperação de tinta, você pode economizar 
mais de 95% das tintas perdidas durante a purga em comparação com outros sistemas. Praticamente não 
há desperdício de tinta. O que significa grandes ganhos de lucro.
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Tecnologia Fiery, a líder mundial em 
impressão digital em cores jato de tinta

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

de front-end digital, o Fiery® proServer Premium fornece imagens 

e cores de qualidade excepcional com recursos que tornam 

os resultados de impressão verdadeiramente incríveis. 

• Software do servidor Fiery XF para Windows®, incluindo:

– Suporte para cores especiais

– FAST RIP

– Cut Marks Option

– Color Profiler Option

– Color Verifier Option

– File Export Option

– Printer Option EFI

O servidor Fiery de alto desempenho contém:

• Instalações ilimitadas no macOS® ou Windows® da Fiery Command WorkStation® com até 10 conexões simultâneas

• Espectrofotômetro EFI ES-3000

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



Impresso em papel reciclado

Corporate

Printers & Ink

Print Technology

Service & Support

Length can be adjusted; width is fixed
AC_45_05_22_BP

Impressão

Largura máxima de impressão 340 cm

Resolução Até 2.400 dpi

Número de cores Quatro (CMYK)

Tipo de tinta Tintas dispersas à base de água da EFI

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

Produtividade

Mídias externas Até 480 m2 /h

Produção Até 248 m2 /h

Retroiluminado Até 166 m2 /h

Manuseio de mídia

Gramatura do tecido 45 a 450 g/m2

Gramatura do papel 45 a 140 g/m2

Peso máximo da bobina 500 kg

Diâmetro externo máximo do desbobinador/rebobinador 450 mm

Sublimação em linha Bobina aquecida

Kit de impressão de bandeira integrado para impressão em bandeiras e mídias porosas

Sistema de vácuo opcional para papel trans

Considerações ambientais

Temperatura
Padrão: 15 a 28 °C
Ideal: 20 a 25 °C

Umidade: (sem condensação)*
* O nível de umidade abaixo de 40% pode resultar em mais ciclos 
de manutenção e limpeza dos cabeçotes de impressão

Padrão: 20 a 90%
Ideal: têxtil 40 a 90%; papel 40 a 60%

Peso 4,800 kg

Dimensões (C x L x H) 218 cm x 615 cm x 180 cm

Consumo de energia operacional típico 30 kW

Front-end digital EFI Fiery proServer Premium

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

Estação Fiery, incluindo mobiliário, teclado e mouse

DADOS TÉCNICOS

Vamos ser brilhantes, juntos. 
Entendemos que você deseja tecnologias inovadoras para guiá-lo em sua jornada digital. Por isso gostamos 
tanto de promover a expansão dos seus negócios com um portfólio escalável de produtos, soluções, 
serviços, suporte e parcerias de ponta para a fabricação de sinalização, embalagens, têxteis, revestimentos 
cerâmicos, materiais de construção, impressão comercial e documentos personalizados com uma ampla 
variedade de impressoras, tintas, front-ends digitais e software de fluxo de trabalho. Nosso compromisso 
inabalável é aumentar seus lucros, cortar custos, melhorar a produtividade e otimizar a eficiência — trabalho 
após trabalho, ano após ano. Estamos obcecados com o seu sucesso. E acreditamos realmente que temos 
as pessoas, a tecnologia e a experiência certas para ajudar a alcançar os seus objetivos de negócios. 
Acesse 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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