VUTEk HS100 Pro
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Impressora jato de tinta de supergrandes formatos
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Impressora jato de tinta de supergrandes formatos

A EFI VUTEk HS100 Pro é uma impressora digital jato de tinta com cura UV para
grande volume de produção que combina a produtividade da serigrafia com
a qualidade de imagem comparável à impressão offset.
TM

®

Produtividade revolucionária
• A impressora digital híbrida com cura UV de 3,2 metros
é capaz de lidar com até 100 placas por hora no modo
de produção; até 70 placas por hora no modo PDV
• Menor custo por placa ao eliminar o preparo para
controle de versão, regionalização e personalização
de trabalhos
• Menos desperdício, menos tempo de inatividade
e sem aumento nos custos de mão de obra

Qualidade de imagem revolucionária
• Tecnologia grayscale real e seis cores mais dois
canais brancos padrão
• Até 8 cores* com configurações de tinta laranja
e violeta opcionais para proporcionar uma maior
cobertura Pantone e reprodução vibrante de
imagens RGB
®

• A inovadora tecnologia Pin & Cure oferece
deposição precisa da tinta, proporcionando alta
qualidade de imagem e velocidades de produção,
controle de brilho, gamut de cores mais amplo
e menos artefatos

Economia digital revolucionária
• Otimize o rendimento de tinta com a inovadora
tecnologia de reprodução de imagens e o sistema
de suprimento de tinta
• Reduza o tempo de inatividade, o desperdício
e o potencial de perda com sistemas sofisticados
de alerta e detecção
• Faça o controle de versão e a localização em
trabalhos de baixa, média e alta tiragens
• Execute vários trabalhos de uma só vez com
a funcionalidade multifila, eliminando a necessidade
de fazer o processamento RIP em arquivos com
layout maiores
• Integre as soluções EFI web-to-print e MIS/ERP com
a conectividade nativa JDF

Recursos e benefícios
•

Tecnologia de cabeçotes de impressão em grayscale real
para proporcionar uma melhor qualidade da imagem, maior
compatibilidade de cores PMS e melhor utilização de tinta

•

Seis cores padrão (CMYK, Ic, Im) mais dois canais brancos

•

Configurações de tinta laranja e violeta opcionais*

•

Acabamento polido ou opaco variável para oferecer um gamut
de cores mais amplo e melhor qualidade de imagem fotográfica

•

O sistema de calibragem integrado recalibra automaticamente
a impressora conforme as configurações do sistema,
eliminando a necessidade de reimpressão e criação de um novo
perfil, proporcionando consistência em todos os trabalhos

•

Sistemas sofisticados de alerta e detecção reduzem o tempo
de inatividade, o desperdício e o potencial de perda

•

O carro de impressão é totalmente acessível para facilitar
a manutenção

Mídia/Controle
•

Manuseio de substratos flexíveis e rígidos de até 3,2 m de largura
e 5,08 cm de espessura

•

Mesa com seis zonas de vácuo automatizada

•

Opções de automação para atender a qualquer necessidade
de negócio, desde três-quartos de automação na entrada ou
na saída até sistema totalmente automatizado

Tintas originais
•

O novo sistema de suprimento de tinta permite 100% de
utilização da tinta, portanto não há desperdício

•

Gamut CMYK expandido para adequação ao Pantone de
classe mundial

•

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

EFI Fiery proServer
•

Otimizada para o uso com o EFI Fiery proServer

•

A capacidade de comunicação bidirecional entre o RIP Fiery XF
e a impressora permite um apontamento de produção em todos
os trabalhos de impressão

•

Ferramentas poderosas de produção, como: encaixe, repetição,
escala, corte e efeitos

•

Gerenciamento avançado de cores e perfil ICC com provas de
cor para resultados de alta qualidade e cores incríveis

Enhanced Service Program (ESP)
•

Programa de suporte e serviços da EFI líder do setor

•

Tempo de operação previsível para maximizar a lucratividade

•

Um ano de cobertura de fábrica e possibilidade de extensão
de contrato.

Considerações ambientais
•

Ar comprimido: 6,5 a 10 bar máximo a 113 lpm – apenas ar
seco (não incluído)

•

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

•

Peso da máquina 5.900 kg

•

Altura: 221 cm

•

Largura: 732 cm

•

Profundidade: 224 cm

•

Elétrica: 400 VAC trifásico (80A) a 480 VAC (60 A), 5 fios
(trifásico + N + G)

* As tintas laranja e/ou violeta da EFI VUTEk HS100 Pro podem
ser adicionadas às seis cores de escala usando um ou os dois
canais de tinta branca. Para fazer a troca do branco para
o laranja e/ou violeta, é necessário comprar um kit de conversão
que deve ser instalado por um técnico certificado da EFI.

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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