
Nozomi 18000+ LED
Impressora UV de passagem única para impressão de grandes 
formatos e displays de ponto de venda

Atenda às suas demandas  
de velocidade em uma  
única passada
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A primeira impressora digital UV 
de passagem única projetada  
e construída para o mercado  
de sinalização e displays gráficos
Os tempos de produção estão diminuindo. A demanda do mercado por versões e personalização 
está aumentando. E impressores de grandes volumes, precisam de mais velocidade.

Sem problemas. A EFI™️ Nozomi 18000+ LED é a melhor impressora para acelerar seus 
negócios com a capacidade de lidar com uma variedade impressionante de substratos, 
juntamente com recursos aprimorados de primer e verniz de impressão. 

Junte tudo isso e a Nozomi 18000+ LED turbina a sua produção com velocidade superalta  
e excelente qualidade. Tudo no tempo certo e sob demanda. Cada placa tem uma impressão 
com detalhe especial, e muito mais, tudo em uma única passagem.
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Recursos para acelerar seus negócios

A impressora digital Nozomi 18000+ LED reduzirá seus custos por metro quadrado de impressão, 
eliminando gastos associados a processos analógicos (offset ou serigrafia). Você também adicionará mais 
capacidade para colocar os produtos mais rapidamente no mercado e terá mais oportunidades para 
acomodar solicitações de controle de versão, trabalhos de dados variáveis e alterações de última hora.  
E ao consolidar a produção em uma única plataforma de super-alta velocidade, você reduzirá o espaço 
ocupado e os recursos de mão de obra.



4

Variedade substratos aplicações impressionantes

• Compatível com uma ampla gama de materiais com sua tecnologia jato de tinta de cura 
totalmente por LED e sob demanda

• Manuseia placas/folhas de até 12 mm de espessura ou tão finas quanto 0,3 mm com 
alimentação e empilhamento totalmente automáticos opcionais

• Imprima sobre plásticos ondulados e outros materiais com baixa aderência usando  
o primer UV

• Imprima em superfícies reflexivas ou coloridas com o opcional "Pre-White"

• Adicione resistência às intempéries e proteção UV, para aplicações externas, com o 
revestimento pós impressão opcional

Produção super-rápida

• Produtividade de mais de 1.000 folhas de 1,2 m x 2,4 m por hora

• 1,8 metro de largura, transporte integrado a vácuo, até 65 m/min

• Toda a eficiência para aumento de capacidade e fazer tiragens desde um a milhares de 
impressões ou mais:

 − Automação de material de palete a palete
 − Registro automático
 − Sistema de recirculação total de tinta garante fluxo contínuo
 − Limpeza automática dos bicos ejetores
 − Interface de usuário intuitiva co telas duplas sensíveis ao toque
 − Detector de espessura de folha a laser
 −  Sistema de Visão Artificial para uniformidade das cores, detecção de falhas de bicos  

de impressão

Qualidade ultra-alta

• CMYK, mais Branco, Laranja e Violeta opcionais

• Laranja e Violeta opcionais expandem o gamut para alcançar mais de 95% da  
biblioteca Pantone®

• A impressão de passagem única reduz o custo da tinta entre 20% a 50% em comparação 
com Inkjet multipass

• Inspeção de qualidade de visão artificial de largura total

• O primer com cura UV promove a colocação consistente de gotas em todos os materiais

• Conjunto de gerenciamento de cores Fiery® líder do setor com conectividade de API ao 
EFI IQ™️ e eProductivity Software

Turbine sua vantagem competitiva
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E acelere seu mecanismo criativo
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A impressora UV LED de super alta 
velocidade para impressores de grandes 
formatos e displays de ponto de venda

INSPEÇÃO E LIMPEZA
Garante que todas as chapas estejam prontas  
para imprimir

PRIMER
• Revestimento UV para a mais ampla gama de 

substratos, incluindo plásticos, papéis e sintéticos
• Exclusivo dispositivo de fluxo de ar para 

separação e alimentação contínua dos materiais

REGISTRO
Mesa de registro de alta velocidade com controle de 
distorção otimizado

CONFIGURAÇÕES DE TINTA

KSMCBASE

OPCIONAL KSMC W+
KSMC +

KSMC V

L V

L + W+
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EMPILHAMENTO
Empilhamento de material 
totalmente automatizado

IMPRESSORA
• Impressora jato de tinta digital LED  

de passagem única 
• 7 barras de impressão fixas com 

robustez industrial
• Resoluções de impressão: 360dpi nativa,  

720dpi efetiva
• Quatro níveis de escala de gris
• Transporte a vácuo otimizado 
• Sistema de tinta com recirculação, 

controle de pressão e temperatura
• Limpeza automática de bicos ejetores 

das cabeças de impressão
• Front-end digital EFI Fiery Z-1000

AGENTE DE QUALIDADE INTEGRADO
Sistema de visão artificial para ajustes de cores e detecção de falhas de 
bicos ejetores
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Impressão de ultra-alta qualidade 
com Tintas originais EFI
Nossas tintas originais EFI Nozomi 18000+ LED Series foram formuladas de forma personalizada 
e exaustivamente testadas e otimizadas para a impressora Nozomi 18000+ LED. Tanto o sistema 
quanto as tintas foram desenvolvidos juntos para garantir que você obtenha uma grande gama 
de cores estendida, durabilidade, confiabilidade, consistência e custos operacionais previsíveis. 
Adicione nossa ampla gama de cores e o Fiery,  e tenha melhor conjunto de gerenciamento 
de cores da categoria. Assim você terá toda a qualidade e desempenho que espera das tintas 
originais EFI, e sempre imprimirá com cores intensas.
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Tecnologia Fiery: a líder mundial 
em inovação de front-end digital

Centralize o controle de 
produção de impressão 
com a interface intuitiva 
de gerenciamento 
de tarefas da Fiery 
Command WorkStation

A tecnologia Fiery oferece:

• Gerenciamento de cores avançado e amplo conjunto de ferramentas para fazer edições de última hora nas imagens

• Impressão e qualidade de cor excepcionais para conteúdos complexos e graficamente ricos

• Cores impressionantes prontas para uso com as misturas de cores mais suaves, detalhes máximos de sombra  
e excelente definição de imagem

• Reprodução exata das cores de marca e correspondência de cores para resultados de impressão consistentes

• Automação inteligente que pode analisar trabalhos de impressão e escolher dinamicamente as configurações 
de impressão ideais, reduzindo o tempo de configuração

• Gerenciamento eficiente de trabalhos de impressão com fácil manuseio de baixas tiragens e trabalhos com 
versão ou dados variáveis

• Visibilidade total da produção, com estimativas exatas de tinta e comunicação da quantidade real de tinta 
utilizada na impressão

• Arquitetura avançada de hardware em lâminas com capacidade de processamento suficiente para garantir  
a máxima produtividade

Os front-ends digitais (DFEs) EFI Fiery são o padrão do setor e a escolha 
mais popular em vários ambientes de impressão. Para ter sucesso no 
mercado altamente competitivo de hoje, é fundamental ter um DFE com 
fluxo de trabalho integrado e gerenciamento de cores para obter maior 
eficiência operacional e qualidade de saída. O Fiery NZ-1000 DFE oferece 
excelente qualidade de imagem e cor com recursos para tornar seus 
resultados de impressão verdadeiramente excepcionais. 
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Serviços e treinamentos 
profissionais de valor agregado 
trabalhando para você
Estamos com você em todas as etapas, durante a instalação, o processo de aceleração  
e durante o uso regular e intensivo, com o único objetivo de garantir que você aproveite ao 
máximo o investimento feito na sua impressora EFI Nozomi 18000+ LED de passagem única.

Programa Rump-up de treinamento

Este programa de 12 semanas foi desenvolvido para acelerar a curva de aprendizado e aumentar  
a confiança do operador com três semanas de treinamento prático para operadores e manutenção, 
além de nove semanas de orientação no local à medida que você alcança uma produção estável.

Três Ações Chave de acompanhamento extendido

Com um objetivo focado na estabilidade total da máquina, nosso acompanhamento estendido 
está concentrado em três áreas principais: monitoramento de produção, treinamento e manutenção.  
Um engenheiro sênior de serviço de campo (FSE) trabalha com você no local por três meses  
e você tem suporte total 24 horas por dia, 7 dias por semana, da nossa equipe de suporte remoto.

Serviço de manutenção

Oferecemos três níveis de contratos de manutenção – Bronze, Silver, Gold – com base nos 
volumes de produção para manter a qualidade de impressão ideal, a estabilidade da máquina 
e reforçar o treinamento técnico. Os programas de manutenção incluem procedimentos de 
rotina e práticas recomendadas para garantir a condição ideal de todos os componentes  
e evitar paralisações imprevistas.

Suporte inteligente

Treinamento e suporte remoto aprimorados com realidade aumentada para comunicação  
em tempo real e tempo de resolução mais rápido.
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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 analíticos de produção para melhoria de 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.
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DADOS TÉCNICOS

Impressão

Tecnologia EFI Digital Inkjet DoD de passagem única

Área máxima de impressão 1800 mm x 3200 mm de comprimento

Resolução 360 a 720 dpi com 4 níveis de escala de gris

Número de cores Até 7 cores com Branco, Laranja e Violeta opcionais:

Tipo de tinta Tintas originais EFI UV LED

Primer Primer aprimorado incluído
Aplicação de verniz opcional sobre a impressão

Front-end digital Sistema de alimentação contínua "blade" EFI Fiery 
NZ-1000

Produtividade (placas de 1,2 x 2,4 m)

Impressão em linha única 65 m lineares/min

Alimentação manual Mais de 60 placas por hora *

Automação completa de palete a palete Mais de 1.000 placas/hora

Manuseio de mídia

Largura máxima da impressão 1800 mm

Espessura da mídia De 0,30 mm (12 pontos) a 12,7 mm (0,011-1,38 pol.)

Empilhamento Indisponível para substratos com menos de 0,8 mm 
de espessura

Automação Automação de ¾ ou de palete a palete

Considerações ambientais

Espaço ocupado (CxLxA): mesa elevatória de tesoura, primer UV, 
módulo de registro, impressora configurável, empilhador 36,5 m x 11,28 m x 3 m

Temperatura dentro da cabine 23 a 28 °C

Umidade relativa 20% a 80% sem condensação

Elétrica Alimentação: 350 A a  380 V ou 280 A a 480V

Ar Ar seco e limpo, 95 psi (6,5 bar)

* Produtividade manual dependente do tempo de carregamento do operador

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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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.

http://www.efi.com
http://www.efi.com

