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Perfeita para impressão
de mídias para PDVs.
A impressora EFITM VUTEk® LX3 Pro foi projetada para agregar valor ao Ponto de Venda 

e é repleta de inovações que só a EFI pode oferecer.



Em resumo:  

• Versátil impressora híbrida de 3,2 metros, imprime 
em materiais de até 5,08 cm de espessura

• Menor TCO da categoria

• Oito cores + branco e impressão multicamadas 

• Resolução de 600 ou 1000 dpi

• Tecnologia de impressão grayscale de 12 pL

• Poderosa tecnologia LED

 - Não só atende as crescentes demandas por maior 
qualidade e tempo de resposta mais rápidos, como 
também oferece a capacidade de imprimir em 
substratos novos e exclusivos 

 - Permite que os clientes aumentem suas 
oportunidades de negócios ao promover impressões 
em substratos altamente especializados, expandindo 
assim seus serviços e possibilitando aplicações 
criativas e exclusivas

 - Oferece maior consistência e qualidade de imagem, 
com menor desperdício e custo de energia – em 
suma, uma solução de impressão mais efi ciente, 
econômica e ecologicamente sustentável

• Funcionalidade padrão multifi la sob demanda para 
uma impressão multitarefa

• Fiery® proServer com RIP de produção Fiery XF 
e fl uxo de trabalho de gerenciamento de cores

• A capacidade de comunicação bidirecional entre 
o RIP Fiery XF e a impressora aumenta a efi ciência 
do fl uxo de trabalho e coleta de dados da tarefa, 
além de permitir uma integração perfeita com 
as soluções EFI de Web-to-Print e MIS/ERP com 
conectividade JDF nativa

• Garantia ESP (Enhanced Service Program) para a sua 
impressora, hardware Fiery proServer e software 
Fiery XF

A impressora EFI VUTEk LX3 Pro LED ajudará você a ter mais lucratividade atendendo PDV. Ela foi projetada para 
oferecer serviços de alta produtividade e grande volume com um prazo de entrega reduzido, enquanto mantém 
a alta qualidade da imagem. Você ainda ganha versatilidade para trabalhar com uma ampla variedade de mídias 
e aplicações.

com menor desperdício e custo de energia – em 
suma, uma solução de impressão mais efi ciente, 
econômica e ecologicamente sustentável



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

• Amplie a gama de substratos suportados, incluindo 
mídias de custo reduzido para aplicações especiais 
que irão agregar valor ao seu negócio

• Aumente a durabilidade e produtividade da máquina 
com um mecanismo instantâneo de ligar/desligar 
e reduza a manutenção

• Reduz os custos de operação economizando até 
82% do consumo de energia segundo o estudo da 
associação Fogra*

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

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

*As impressoras EFI VUTEk LED reduzem o consumo de 
energia até 82% se comparadas às máquinas com lâmpadas 
de mercúrio tradicionais. Resultados do Projeto de Efi ciência 
Energética da Fogra, "Efi ciência energética dos sistemas 
de impressão de grandes e pequenos formatos". ("Energy 

effi  ciency of large and small format printing systems").

O poder da tecnologia LED



EFI impulsiona o 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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Mídia/Controle

• Permite substratos flexíveis e rígidos de até 3,2 cm de largura 
e 5,08 cm de espessura

• Capacidade multirrolos: dois rolos de 152 cm

• Desbobinador opcional para serviços pesados (HDU – Heavy-
Duty Unwinder)

• Opcional de mesa de extensão com rodinhas

• 3/4 de automação opcional para controle de carga e descarga 
de mídia

Produtividade

• Modo Express: 318 m² por hora

 - Produção de até 94 placas (1,2 m x 2,4 m) por hora

• Modo Produção: 215 m² por hora

 - Produção de até 64 placas (1,2 m x 2,4 m) por hora

Considerações ambientais

• Ar comprimido: 7–10 bar máximo a 453 l/m – ar seco apenas 
(não incluído)

• Design totalmente fechado para garantir a segurança do 
operador e respeitar as considerações ambientais

• Temperatura: de 20 °C a 30 °C

• Umidade: de 30% a 80% (sem condensação)

• Peso da máquina: 3.039 kg

• Altura: 168 cm

• Largura: 630 cm

• Profundidade: 160 cm

• Elétrica: trifásica, 20 amperes, 200–230 volts de alimentação, 
ou 10 amperes, 400-460 volts de alimentação

EFI Fiery proServer

• Otimizado para o uso com o EFI Fiery proServer 

• A capacidade de comunicação bidirecional entre o Digital Front 
End (DFE) Fiery XF e a impressora permite a transmissão de 
registros de informações em todos os trabalhos de impressão

• Ferramentas poderosas de produção, como: corte, escala, 
repetição, encaixe, alinhamento e mosaico.

• Gerenciamento de cores ICC e provas de cor para resultados 
superiores e cores incríveis

Tintas genuínas EFI

• Fornecidas em recipientes de 5,0 litros

• Gamut CMYK expandido para adequação ao Pantone® de 
classe mundial

• A EFI desenvolve dispersões de pigmento que conferem 
tamanho e concentração ideais para perfeita estabilidade da tinta

Garantia ESP (Enhanced Service Program)

• Programa de suporte e serviços da EFI líder do setor para a sua 
impressora, hardware Fiery proServer e software Fiery XF

• 1 ano de cobertura de fábrica e possibilidade de extensão 
do contrato

www.efi.com

