CREȘTERI FĂRĂ
COMPROMISURI

RETHINK CREATIVITY
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PRODUCȚIE LA CEL
MAI ÎNALT NIVEL

RETHINK PRINT VALUE

Cu AccurioJet KM-1, Konica Minolta a inovat producția cu jet de cerneală și a transformat tiparul
cu jet de cerneală pe coală în realitate. Prin crearea unei platforme de tipar digital extrem de
stabile și precisă în redarea culorilor, AccurioJet KM-1e încorporează acum un design și mai
avansat al capetelor de printare cu tehnologie brevetată Dot Freeze TechnologyTM asociată cu o
versatilitate superioară în manipularea substratului de print. Noul sistem de tipar digital
industrial cu jet de cerneală UV combină materialele de tipar și stabilitatea caracteristică
tiparului offset cu beneficiile celei mai recente tehnologii digitale. Profitați de flexibilitatea
uimitoare a suportului media acceptat și tipăriți, fără o pregătire suplimentară, chiar și date
variabile pe format supradimensionat B2.

Flexibilitate media fără precedent

Fiabilitate și consistență unice

Extindeți domeniul de aplicare a producției dumneavostră cu AccurioJet KM-1e - răspundeți afirmativ noilor
clienți și cererilor mai profitabile! Lucrați cu o gamă
vastă de suport media de specialitate, inclusiv texturi
grele, pânză, metal, ambalaje din carton și materiale
plastice*. Denumit “Swiss army knife of printing
technologies”, AccurioJet KM-1e face ca joburile
multiple să pară “floare la ureche“ și vă permite să
comutați între aplicații ușor și eficient, fără a compromite calitatea.

Impresionați-vă clienții cu rezultate superbe, de la
prima până la miile de pagini tipărite la o calitate
superioară identică. Senzația este garantată de
consistența absolută a culorilor și precizia unică de
înregistrare obținute cu ajutorul AccurioJet KM-1e.
Senzorii în linie asigură controlul continuu al calității
imaginii și corectarea automată, eliminând în mod
eficient imaginile degradate. Dispozitivele mecanice
frontale și laterale, combinate cu dispozitivele de
prindere pentru material, oferă cea mai bună înregistrare din clasă.

Calitate excepțională a imaginii
Extindeți și îmbunătățiți aplicațiile dumneavoastră cu
capabilitățile oferite de tiparul cu jet de cerneală UV
LED și tehnologia Dot Freeze Technology ™, patentată
de Konica Minolta. Tehnologia brevetată de procesare
a cernelurilor oferă o calitate superioară a textului,
precum și posibilitatea de a realiza aplicații creative
nelimitate la o rezoluție reală de 1200 x 1200 dpi și cu
o gamă de culori uimitor de vastă.

Productivitate uimitoare
Realizați cu ușurință produse tipărite cu cel mai mare
volum! Până la 3.000 de coli pe oră, printare duplex
automată fără întârzieri necesare uscării cernelii,
impoziție flexibilă pe formatul B2 + (585 x 750 mm),
intrare și ieșire media de mare capacitate și timp de
oprire minim. Toate acestea alături de cele mai scurte
perioade de producție și de economii extreme de timp
în comparație cu producția offset! Avantajele importante pe care, ca furnizor de print sau alt utilizator de
echipamente high-end, știți să le apreciați.

* Datorită naturii acestora, unele materiale pot necesita o preacoperire cu tratament Corona sau primer.
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INOVAȚII DE
ULTIMĂ ORĂ

RETHINK TECHNOLOGY
Tehnologie brevetată Dot FreezeTM
Mulțumită tehnologiei unice brevetate Dot Freeze
Technology ™, Konica Minolta a dezvoltat o varietate
de alte tehnologii cu jet de cerneală, inclusiv un cap
de printare inovator de 1200 dpi, precum și o formulă
brevetată pentru cerneală. Îmbunătățind în
continuare calitatea de ieșire, un sistem de ajustare a
imaginii inspectează calitatea de printare a fiecărei
coli tipărite - oferindu-vă liniște sufletească. Astfel,
clienții dvs. vor primi întotdeauna o calitate
superioară a printului, precum și culori perfect
potrivite, cu toleranță în ΔE 1,5.

Cerneală cu vâscozitate ridicată
Proces patentat de tipar cu jet de cerneală LED UV
B2+
Dezvoltat intern, Dot Freeze Technology ™ de la
Konica Minolta este un proces patentat de printare cu
jet de cerneală cu LED-uri UV. Acesta tipărește imagini
de înaltă calitate perfecționate într-un singur proces
de printare pe cea mai variată gamă de materiale, fără
a fi nevoie de acoperire anterioară sau ulterioară indiferent de grosimea foii sau a tipului de media.

Dot Freeze Technology™ controlează fiecare punct de
cerneală la contactul cu suportul media, împiedicând
coagularea necontrolată sau scurgerea cernelurilor.
Acest lucru se realizează cu ajutorul unui sistem unic
de printare cu cerneală cu vâscozitate ridicată, care
permite jetarea fiabilă prin reducerea vâscozității
cernelurilor în momentul printării și „înghețarea”
instantanee a acesteia la contactul cu substratul prevenind astfel mișcarea necontrolată a punctului de
cerneală și evitând pătrunderea prea profundă în
materiale fără acoperire. Rezultatul este o stabilitate
excepțională a culorilor atât pe materialele cu
acoperire, cât și pe cele fără acoperire. Utilizatorii
obțin un text clar și o gamă variată de culori vibrante,
care “sar“ practic din pagină.

Printuri cu rezultate consistente
Tehnologia de întărire LED UV aplică o căldură minimă
pe substrat și este concepută pentru a oferi rezultate
constante pentru mii de ore de funcționare. Întrucât
se utilizează cerneluri UV, nu există printuri umede,
eliminând astfel problemele tipice asociate uscării,
cum ar fi distorsiunea materialului, capacitatea de a
perfecționa și căldura excesivă.
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CERNEALĂ LED UV KONICA MINOLTA “DOT FREEZE TECHNOLOGY™”
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SISTEM DE PRODUCȚIE
DE MARE VALOARE

RETHINK DIGITAL

AccurioJet KM-1e, sistem inovator de tipar digital industrial cu jet de cerneală de la
Konica Minolta, încorporează cerneală UV specială, capete de imprimare cu jet de
cerneală de înaltă performanță și tehnologii de imagistică unice, precum și un sistem
revoluționar de procesare a imaginilor. Combinând aceste tehnologii dezvoltate intern,
am bifat mai multe aspecte esențiale pentru performanța unei mașini de producție: cea
mai înaltă calitate a imaginii, stabilitate uimitoare, productivitate remarcabilă și flexibilitate nemaiauzită.
Pentru dvs., în calitate de profesionist în domeniul tipografic, noul KM-1e oferă importante
beneficii în vederea simplificării proceselelor de producție și a operării accelerate, precum
și în vederea diversificării afacerii și a accesării unor noi zone neexplorate - toate acestea
pentru a vă ajuta să vă consolidați relațiile de afaceri cu clienții, existenți sau noi.

AccurioJet KM-1e. Rethink print value

OBȚINEȚI BENEFICII ATRACTIVE
CU ACESTE SISTEME VALOROASE!
Oferiți servicii de tipar nelimitate cu AccurioJet
KM-1e, grație:
– Vastei game de grosimi ale suportului media, de la
0,06 până la 0,6 mm
– Posibilității de prelucrare a unei selecții extinse de
suport media: film, suport metalic, canvas, hârtie
embosată și multe altele
– Posibilității de printare pe substraturi fără acoperire

Impresionați-vă clienții prin fiabilitate maximă și
Extindeți-vă afacerea cu aceste tehnologii inovatoare: consistență absolută, bazate pe:
– Combinație de capete de printare brevetate Konica
Minolta și cerneală UV revoluționară

– Consistența extraordinară a culorilor

– Senzori în linie pentru rezultate de printare
consistente și fiabile

– Senzor în linie pentru controlul calității imaginii

– Sistem stabil de transport media comparabil cu
procesarea suportului în tiparul offset

Obțineți timp redus de producție și eficiență ridicată:
– Productivitate ridicată de până la 3000 de coli/oră
– Printare duplex automată fără timp de așteptare
pentru uscarea cernelii
– Impoziție flexibilă pe dimensiuni mari
de 585x750 mm
– Capacitate ridicată de manipulare a suportului
media pentru tiraje de mare volum

– Cea mai mare precizie de înregistrare

– Tehnologie de manipulare a hârtiei echivalentă cu
cea din tiparul offset

Oferiți o calitate excelentă a imaginii susținută de:
– Rezoluția de printare de 1,200 x 1,200 dpi
– Gamă largă de culori certificată FOGRA
– Claritate superioară a textului
– Fără deteriorări ale suportului media

Creați fluxuri de lucru eficiente datorită operabilității
excelente a KM-1e, inclusiv:
– Sistem îmbunătățit de procesare a datelor - IJ
Manager
– Încorporare facilă în fluxurile de lucru offset
existente
– Interfață în linie pentru echipamente terțe postpresă
– Inserator de bandă nou adoptat

RETHINK
VERSATILITY
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EFICIENȚĂ MAXIMĂ &
TIMP REDUS DE PRODUCȚIE

RETHINK PRODUCTIVITY

Alegerea sistemului de tipar digital industrial AccurioJet KM-1e vă va permite să oferiți clienților
dumneavoastră cel mai scurt timp de livrare a materialelor tipărite - obținând o productivitate
mai ridicată ca niciodată!

Productivitate ridicată cu până la
3.000 de coli tipărite / oră

Printare duplex automată,
fără timp de uscare

AccurioJet KM-1e poate tipări până la 3.000 de coli /
oră în modul simplex, la dimensiunea maximă a
hârtiei (585 x 750 mm). În modul duplex automat,
poate produce până la 1.500 de printuri / oră.

Procesul unic de printare cu jet de cerneală al modelului
AccurioJet KM-1e nu necesită timp de uscare nici în cazul
printării duplex, care se efectuează complet automat.
Acest lucru elimină timpul de așteptare și reduce din
timpul necesar producției propriu-zise. Imprimarea
duplex automată este posibilă pe grosimea substratului
de la 0,06 la 0,45 mm.

KM-1E B2+: 585 X 750 MM

Dimensiune scrisoare
de 8,5 x 11 inci

Ambalaje de mici
dimensiuni

SISTEME B2+: 530 X 750 MM

Flexibilitate și productivitate
îmbunătățite de dimensiunile mari
ale suportului media
Dimensiunea extinsă B2 + de 585 x
750 mm îmbunătățește flexibilitatea
impoziției, oferind o productivitate
și mai bună.
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Timp de repaus redus datorită
întreținerii operatorului

Procesarea eficientă a hârtiei
permite tiraje de mare volum

Proiectat pentru a fi întreținut în mare măsură de către
operator, AccurioJet KM-1e ajută la maximizarea
producției, deoarece este evitat timpul de nefuncționare din timpul vizitelor inginerilor de service - contribuind la un raport de funcționare mult îmbunătățit.

Alimentatorul acceptă stivuirea hârtiei până la 900
mm înălțime, iar printurile pot fi stivuite până la
680 mm înălțime. Pentru un plus de confort, o tavă
de ieșire a probelor facilitează verificarea rapidă a
calității, precum și printarea unor loturi mici.

STIVUITOR DE MARE CAPACITATE - SUSȚINE MEDIA
PÂNĂ LA 630 MM ÎNĂLȚIME.

STIVUITOR DE MARE CAPACITATE - SUSȚINE MEDIA
PÂNĂ LA 900 MM ÎNĂLȚIME.

Tavă de ieșire

Productivitate remarcabilă
Cu ajutorul tiparului cu jet de cerneală, este eliminată necesitatea realizării și a setării
plăcilor, reducându-se, astfel, timpul de configurare. Împreună cu posibilitatea de printare
duplex automată, acest lucru ajută la atingerea unei productivități generale remarcabile.

SISTEM DE TIPAR OFFSET
Setare
sistem

Setare
sistem

Tipar
față

Duplex print

AccurioJet KM-1e

Uscare

Setare
sistem

Tipar
verso

Uscare

Timp redus de producție și schimbare a joburilor de printare
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SERVICII DE PRINTARE
NELIMITATE

RETHINK VERSATILITY

Îmbunătățiți și extindeți serviciile de printare cu AccurioJet KM-1e! Compatibilitatea sa cu o gamă vastă de
substraturi, inclusiv suporturi translucide, metalice, colorate și plastice, este posibilă prin intermediul
senzorilor de substrat nou adoptați - precum și a proprietăților unice ale revoluționarelor noastre cerneluri
UV.
Suport media subțire de 0.06 mm

Suport media texturat și embosat

AccurioJet KM-1e este capabil să tipărească pe hârtie
subțire fără a o încreți sau ondula, fenomene care
sunt, de obicei, cauzate de procesele de umezire și
uscare pe care le execută sistemele cu jet de cerneală
apoasă.

Cărți de vizită, cupoane, bonuri de masă sau de
vacanță, invitații, certificate etc. - toate acestea pot fi
tipărite mulțumită combinației de cerneală UV și a
procesului de imprimare cu jet de cerneală fără
contact, care obține rezultate de top.

Suport media gros de 0.6 mm

Suport media metalic și colorat

Datorită capacității sale de a tipări pe hârtie groasă de
până la 0,6 mm, AccurioJet KM-1e este extrem de
versatil în gama sa de aplicații de printare.Aceasta
poate include articole precum ambalaje, etichete,
calendare de masă, meniuri, flyere, albume foto
simple și multe altele.

Prin capacitatea sa de a tipări pe suporturi metalice și
colorate, AccurioJet KM-1e vă extinde serviciile de
printare, în special pentru produse precum cărți de
vizită creative, carduri de cumpărături și ambalaje.

Suport media translucid
Tipărind pe suporturi translucide, AccurioJet KM-1e
facilitează crearea de noi oferte de printare, cum ar fi
afișele pentru semnalizare și cele cu iluminare din
spate, oferind o durabilitate ridicată a imaginii.

Suport media sintetic și pânză (canvas)
Meniurile restaurantului fără laminare, hărțile,
figurinele și afișajele pentru utilizare outdoor pot fi
create cu ușurință grație tehnologiei unice cu jet de
cerneală UV de la Konica Minolta. În plus, acest lucru
permite și printarea de înaltă calitate pe pânză.

Plastic transparent și film
Profitați de capacitatea AccurioJet KM-1e de a printa
pe plastic transparent și film pentru a adăuga noi
aplicații în ofertele dumneavoastră de tipar, cum ar fi
pachete de specialitate și mape transparente.
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FIABILITATE ȘI
CONSISTENȚĂ DE TOP

RETHINK RELIANCE

Utilizând aceeași tehnologie de manipulare a hârtiei ca și sistemele offset, AccurioJet
KM-1e este extrem de fiabil în procesarea stabilă a hârtiei - producând materiale
tipărite fiabile, de cea mai înaltă calitate. În același timp, utilizarea propriilor cerneluri
UV este evitată înfundarea duzelor și asigură o înregistrare extrem de precisă pentru a
oferi o calitate a imaginii de nivel superior și perfect stabilă.

Consistență superbă a culorilor
Potrivirea culorilor este aproape perfectă, cu
rezultate repetabile și o toleranță de ΔE 1,5.
Procesul de printare cu jet de cerneală,
brevetat Konica Minolta, asigură o producție
perfectă: lucrările putând fi mutate imediat la
finisare, lucru ce vă economisește timp și
bani.

Precizie ridicată a înregistrării
Utilizarea cernelurilor UV elimină probleme
precum ondularea sau încrețirea suportului
media - situații care apar frecvent în timpul
proceselor precum fixarea termică și uscarea.
În acest fel, AccurioJet KM-1e obține o
calitate superbă a imprimării și o înregistrare
extrem de precisă.
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Tehnologie de manipulare a hârtiei
identică cu cea a imprimantelor offset
AccurioJet KM-1e este echipat cu un mecanism de
transport echivalent cu cel utilizat în tiparul offset,
care include funcții precum suflantă de aer, aspirație
cu vid, aspirare dram, aspirare întindere hârtie și
alimentare cu gheare - toate acestea asigurând un
transport stabil al hârtiei și o înregistrare extrem de
precisă.

Calitate a imaginii controlată de
senzorul în linie
AccurioJet KM-1e dispune de senzori interni, în linie,
care detectează și corectează automat defectele de
printare. Acest senzor în linie minimizează degradarea
calității imaginii care ar putea fi cauzată de defecte ale
duzei în sistemul cu jet de cerneală.
OFF

ON

Comparația efectelor obținute cu
senzori în linie și funcții de reglare
a imaginii ON și OFF

SENZORI
ÎN LINIE

CAP UNITATE JET
DE CERNEALĂ

CORECTARE AUTOMATĂ A IMAGINII
Detectarea duzei defecte
și feedback la funcția de
corectare automată a imaginii
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AVANTAJELE PRINTĂRII
CU AccurioJet KM-1e
RETHINK INKJET

JET DE CERNEALĂ UV
Cerneala UV permite printarea pe o gamă largă
de suporturi media, inclusiv cele folosite în offset,
fără a fi nevoie de tratament anterior. Deteriorarea
hârtiei este redusă, deoarece cerneala UV cu
uscare la lumină nu necesită căldură - AccurioJet
KM-1e produce astfel, în mod constant, materiale
tipărite la calitate înaltă.

LED-uri UV viabile
LED-urile UV au o durată lungă de viață și
oferă o lumină ultra-consistentă. Printre
avantajele obținute se regăsesc: timpul
redus de încălzire și răcire al sistemului,
mai puține prisoase de suport media deoarece nu se generează căldură și
absența emisiilor de ozon.

SENZORI ÎN LINIE
Detectarea erorilor de imagine prin
intermediul senzorilor în linie
asigură o ieșire constantă a imaginii
de înaltă calitate.
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JET DE CERNEALĂ DE
MARE PRECIZIE
Printarea la rezoluție înaltă de 1.200 dpi este
realizată prin intermediul a două capete cu
jet de cerneală cu densitate ridicată. Acestea
dețin 600 de duze per inch, care sunt
încorporate într-un modul cap cu jet de
cerneală.

MODUL CAP
CU JET DE CERNEALĂ
Bara de printare este compusă dintr-o serie
de capete de înaltă rezoluție / frecvență
înaltă. Imaginile de înaltă calitate sunt
reproduse într-o singură trecere la o viteză de
până la 3.000 de coli / oră, pe o singură față.

SISTEM DE MANIPULARE
MEDIA FOARTE STABIL
Pentru a asigura o manevrare stabilă a
suportului media, fără erori, AccurioJet
KM-1e este echipat cu un mecanism de
transport echivalent offset. Acesta include
funcții precum suflantă de aer, aspirare vid,
aspirare dram, aspirare întindere hârtie și
alimentare cu gheare.

NOI SENZORI MEDIA
AccurioJet KM-1e dispune de noi și diferiți senzori de detectare a
suportului media pentru a asigura prelucrarea fiabilă a
materialelor speciale, inclusiv a substraturilor transparente,
metalice și colorate - permițând astfel furnizorilor de print să își
extindă gama de produse de tipar.
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REZULTATE REMARCABILE

RETHINK IMAGE QUALITY

Echipat cu noi capete de printare de înaltă definiție, AccurioJet KM-1e oferă
o calitate superioară a imaginii, facilitând crearea de efecte speciale, cum ar
fi un ton superb al pielii, cu aspect natural și o granulație minimă.

Calitate superioară a imaginii de 1200 x 1200 dpi
Capetele de imprimare cu jet de cerneală de ultimă oră, cerneala
unică UV și tehnologiile inovatoare de prelucrare pe tonuri
deținute de AccurioJet KM-1e oferă o calitate a imaginii
impresionantă de 1.200 dpi - pentru rezultate de tipar perfecte.

Claritate superioară a textului
Tehnologia originală Konica Minolta de procesare a fonturilor
realizează o calitate excelentă a textului, oferind claritate și
lizibilitate, chiar și pentru dimensiuni mici și foarte mici.

Gamă extinsă de culori
Suficient pentru a acoperi
chiar și standardele de culoare
din Japonia, AccurioJet KM-1e
asigură o reproducere exactă a
nuanțelor și răspunde, astfel,
celor mai exigente cerințe. În
plus, gama remarcabilă de
culori oferită de acest model
este cu 68% mai extinsă decât
în cazul tiparului offset cu
patru culori.
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Sistem funcțional și precis
de gestionare a culorilor

Volum de cerneală reglabil pentru a se potrivi cu
substratul de tipar și obiectivele de printare

Software-ul profesional de gestionare a culorilor de la
Konica Minolta oferă o consecvență absolută în
reproducerea nuanțelor.

Pe lângă modul standard, AccurioJet KM-1e oferă
două moduri suplimentare de printare, unul pentru
hârtia acoperită (coated) care necesită imagini de
înaltă calitate și altul pentru hârtia neacoperită
(uncoated) care necesită o textură mată.

Înregistrare precisă și calitate de tipar
Folosind cerneală UV, AccurioJet KM-1e evită orice
încrețire sau ondulare a hârtiei asociate de obicei cu
fixarea la cald și uscarea provocate de sistemele cu jet
de cerneală apoasă. AccurioJet KM-1e produce
printuri perfecte de înaltă calitate, cu cea mai mare
precizie de înregistrare.
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FLUXURI
DE LUCRU
OPTIMIZATE

RETHINK OPERABILITY
Utilizarea AccurioJet KM-1e este foarte simplă, nu în
ultimul rând datorită IJ Manager, sistemul său
integrat de procesare a datelor, mulțumită căruia
KM-1e poate fi ușor încorporat în fluxurile de lucru
offset existente. De asemenea, nouă este și interfața
inteligentă pentru conectarea în linie cu o serie de
echipamente post-presare, precum și un inserator de
bandă adoptat pentru a îmbunătăți eficiența muncii
în procesul de producție ulterior.
IJ Manager
Sistemul îmbunătățit de procesare a datelor cu care
este dotat AccurioJet KM-1e încorporează un RIP de
mare viteză pentru procesarea completă a datelor
variabile, senzori pentru detectarea stării jetului duzei
și un algoritm pentru compensarea din mers a duzelor
defecte.

Printarea datelor variabile (VDP)
Compatibil cu PPML 2.2, AccurioJet KM-1e vă permite
să creați noi aplicații în producția de materiale tipărite,
aplicații care nu ar fi posibile folosind doar tiparul
offset.
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Suport pentru printarea hibridă
Nu doar că AccurioJet KM-1e poate primi fișiere de la fluxul de lucru general DFE (Digital Front
End) sau CTP RIP și poate produce printurile în consecință. Sistemul suportă și fluxuri de lucru
hibride, în care operatorul poate alege între tiparul offset și cel digital, după cum este necesar.

DFE

CTP WORKFLOW

CTP

TIPAR OFFSET

Conexiune
la fluxul
de lucru
CTP

FINISARE

Printare
hibridă

Conexiune directă DFE

Inserator de bandă nou
Procesul simplu, dar inteligent, de
introducere automată a benzii între
diferite lucrări vă îmbunătățește eficiența
în timpul lucrărilor ulterioare producției.

SLITTER
DIE CUTTER

Interfață în linie pentru echipamente terțe
post-procesare

LAMINATOR

Cu o interfață nou dezvoltată, post-procesarea poate fi completată acum cu
ușurință în linie, îmbunătățind eficiența
generală a muncii și facilitând scurtarea
schimburilor de producție.

VARNISH COATER

INTERFAȚĂ
ÎN LINIE

Dispozitivele de
finisare
existente
pot fi
utilizate ca
atare

AccurioJet KM-1e. Rethink print value

GAMA DE APLICAȚII

RETHINK FLEXIBILITY

Cu AccurioJet KM-1e, câștigați flexibilitate pentru a putea tipări pe aproape orice substrat - de la
pânză, metal, film, carton sau hârtie pergament până la materiale plastice* translucide sau
colorate, extinzând mixul de vânzări și îmbunătățind potențialul afacerii în piață. Tehnologie cu
LED UV generează rezultate remarcabile ale printării și o gamă largă de aplicații, în special, dar nu
exclusiv, pentru sectorul comercial.

EXTINDEȚI MIXUL DE VÂNZĂRI
Materiale pentru ambalaje,
cutie pliată

Afișe, bannere,
semnalizatoare

Cărți, coperte de cărți,
broșuri, reviste

Artă plastică, fotografie,
albume foto

Felicitări, cărți de vizită,
cărți de identitate (ID)

Ambalaje cadouri pe film
transparent, metal sau plastic
translucid

Flyere personalizate,
inserturi, cupoane

Meniuri restaurant

Printarea datelor variabile (VDP)
AccurioJet KM-1e oferă cel mai scurt timp de producție, mulțumită perfecționării cernelurilor UV
LED brevetate, care nu necesită absolut deloc timp de uscare. Acest lucru garantează o
productivitate generală remarcabilă și este deosebit de avantajos pentru lucrările tipărite cu date
variabile. Printurile personalizate, cum ar fi flyerele, sunt produse într-o singură etapă de producție
și nu necesită supraimprimarea componentei individualizate. Drept urmare, veți economisi timp
valoros, veți putea gestiona mai multe joburi de printare pe zi și veți respecta chiar și cele mai scurte
termene de producție solicitate de clienții dvs.

* Datorită naturii acestora, unele materiale pot necesita o preacoperire cu tratament Corona sau primer.
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10 ARGUMENTE PRO
AccurioJet KM-1e

1. TEHNOLOGIA PATENTATĂ
DOT FREEZE TECHNOLOGY TM

2. PRODUCTIVITATE DE
NEEGALAT

Pentru rezultate perfecte și o potrivire exactă a
culorilor, cu o toleranță de ΔE 1,5.

O adevărată mașină de producție care nu necesită
efectuarea plăcilor și oferă productivitate de până la
3.000 de coli tipărite pe oră, ușurință de întreținere,
auto-curățare și multe altele.

5. CALITATE UIMITOARE A
IMAGINILOR

6. DURATĂ DE FUNCȚIONARE DE
NEEGALAT

Noile capete de printare de înaltă definiție oferă o
calitate superioară a imaginii de 1200 dpi pentru a
crea rezultate uimitoare, cum ar fi un ton superb al
pielii, cu aspect natural și o granulație redusă.

Bazat pe o tehnologie offset de încredere, AccurioJet
KM-1e este robust și fiabil și este disponibil în
permanență pentru producție la cel mai înalt nivel.
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3. PRELUCRARE A SUPORTULUI
MEDIA FĂRĂ EGAL

4. GAMĂ EXTINSĂ
DE PRODUSE TIPĂRITE

Sistem tradițional de manipulare a materialelor
echivalent cu cel offset pentru aplicații îmbunătățite și
productivitate crescută.

Printează pe o gamă vastă de suport media offset
cu acoperire sau fără și include în portofoliu pânză,
carton, metal, film, pergament, materiale plastice *
și etichete.

7. PERFECT PENTRU SECTORUL
DE AMBALAJE

8. CALITATE OFFSET ÎNTR-O
SINGURĂ ETAPĂ

Mulțumită versatilității sale de printare pe o gamă
largă de substraturi cu o grosime de până la 0,6 mm.

Tipărește mai multe lucrări într-un timp mai scurt,
fiind necesar o singură etapă de producție. Nu
necesită efectuarea de plăci offset, urmate de tiparul
propriu zis, cu treceri separate pentru fiecare culoare
în parte.

9. CREȘTEREA PIEȚEI
DE TIPAR DIGITAL

10. DENUMIT
“SWISS ARMY KNIFE”
AL TEHNOLOGIEI DE TIPAR

Pentru a răspunde cererilor de producție
și a celor de tiraj din ce în ce mai mici, precum și a celor
de producție a materialelor diversificate,
AccurioJet KM-1e este alegerea perfectă pentru
producția de materiale tipărite digital.

Alegeți o multitudine de avantaje ale printului digital
asociate cu o calitatea la nivelul tiparului offset și o
viteză superioară pentru o printare rapidă a
materialelor sofisticate!

AccurioJet KM-1e. Rethink print value

ORICUM,
DAR NU COMUN

RETHINK SUPPORT

ANYTHING BUT
RUN-OF-THE-MILL

RETHINK SUPPORT

CONCEPTUL DE SERVICE PENTRU KM-1E PROKOM – CONECTAȚI-VĂ
De la trimiterea solicitării și cerințele de testare, până la testul final CU SPECIALIȘTII DIN
INDUSTRIE
de funcționare și nu numai, suportul oferit de Konica Minolta
pentru KM-1e este excepțional. Încă din prima zi, specialiștii
Konica Minolta oferă servicii de teren și se ocupă de toate situațiile
posibile pentru a evita orice problemă legată de punerea în
funcțiune a sistemului KM-1e. Kit-ul de instalare este verificat cu
atenție în prealabil pentru a îndeplini toate cerințele tehnice ale
sistemului de tipar digital cu jet de cerneală UV. Monitorizăm cu
atenție procesul de livrare pentru a asigura sosirea la timp a
tuturor componentelor. Asamblarea este efectuată de experții
noștri cu promptitudine, inclusiv testarea finală conform criteriilor
convenite. Pregătirea operatorilor noștri se concentrează nu
numai asupra mașinii, ci include și rutina de întreținere a acesteia.
Înainte de predarea propriu-zisă, KM-1e va fi funcțional și operatorii dvs. vor fi instruiți și mulțumiți de performanțele mașinii.
În plus, conceptul de service KM-1e include suport pentru câteva
luni pentru a vă pune la curent cu noul dumneavoastră sistem de
tipar cu jet de cerneală. Specialiștii noștri rămân la dispoziția
dumneavoastră, ghidându-vă operatorii și ajutându-i să dezvolte o
rutină zilnică pentru funcționarea și întreținerea echipamentelor.

Konica Minolta este un susținător al
asociației de utilizatori independenți
PROKOM, care oferă partenerilor săi
posibilitatea de a se conecta cu specialiștii
din industrie și de a obține informații
valoroase. Programele de învățare structurate oferă suport pentru toate ramurile
afacerii dvs. De la planificarea afacerii prin
sfaturi de vânzări și marketing, veți avea
ocazia să vă conectați la echipa PROKOM,
conectându-vă cu organizații din Europa și
America de Nord.
Pentru mai multe detalii, vizitați:
www.prokom.org
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PARTENERIAT STRATEGIC

RETHINK END-TO-END WORKFLOW SOLUTIONS
De la stabilirea lucrării și până la soluționarea acesteia, Konica Minolta a
proiectat un set complet de soluții necesare fluxului de lucru pentru a se
potrivi nevoilor afacerii dvs. În plus, am testat, calificat și am stabilit
parteneriate strategice pentru a vă oferi cele mai bune oferte din categoria
software, palstifiere, laminare, echipamente de finisare, conectivitate la
rețea, sisteme digitale de gestionare a proprietăților, substrat media și
multe altele.

STABILIREA
LUCRĂRII

DESIGN

PREPRESS

PRODUCȚIE

FINISARE

SOLUȚIONAREA
LUCRĂRII
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Harris & Bruno
International

ITOTEC C0., LTD.

Lider mondial în software de
gestionare a culorilor, standardizare și control al proceselor.

Furnizor global de echipamente de printare și plastifiere
de înaltă performanță.

Producător de mașini de tăiat
cu o istorie de aproape 100 de
ani de experiență în afaceri.

Opensoft Inc.

Rollem International

Tharstern Limited

Scissor Hands este o inteligență artificială excelentă, care
a și-a adus aportul în evoluția
lucrărilor de finisare. DaVinciDesigner este un tester 3D de
tipărire online pentru finisaje și
texturi speciale în relief.

Oferă sisteme rotative de
tăiere, marcare, perforare,
colare și livrare, plus linia
Insignia de soluții de tăiere sub
presiune.

O companie de software de top
care furnizează sisteme
informatice de gestionare
industriilor de tipărire,
ambalare și etichete.

Ultimate
TechnoGraphics Inc.

GMP Co., Ltd.

Kodak

Ultimate dezvoltă și distribuie
tehnologie de ultimă oră
pentru automatizarea și
facilitarea impoziției și a
finisărilor pentru industria
artelor grafice.

GMP este o companie de
laminare orientată către
tehnologie și producție de
laminatoare cu sediul în Coreea
de Sud. GMP are capacități
globale de vânzare și asistență.

Platforma Kodak Prinergy oferă
soluții care păstrează controlul
costurilor și complexității,
oferind în același timp o
calitate superioară.

Alwan Color Expertise
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SPECIFICAȚII TEHNICE

RETHINK INKJET
SPECIFICAȚII DE SISTEM
Tip

B2+ sistem de tipar industrial în coală, cu jet de cerneală full color UV

Rezoluție

1,200 x 1,200 dpi

Cerneală

LED UV

Număr de culori

4 (gamă extinsă CMYK)

Viteză de printare

3,000 coli/oră
1,500 coli/oră

Dimensiune coală

Până la 585 x 750 mm

Suprafața de printare max.

575 x 735 mm (simplex)
575 x 730 mm (duplex)

Grosimea colii

0.06 to 0.6 mm (simplex)
0.06 to 0.45 mm (duplex)

Substraturi procesabile

fără acoperire, cu acoperire, hârtie specială fără acoperire; hărtie colorată; hârtie metalică;
folii transparente; substrat plastic; canvas

Format

PDF Ver.1.7, PDF/X 1a.3.4.5, PDF/VT-1, TIFF Ver.6 compliant, PPML Ver.2.2

Mod de printare

Îmbogățit
Standard
Economic (modul de economisire a cernelurilor)

Sursa de alimentare

3 faze 200V 335A (50Hz/60Hz)

Dimensiunile mașinii (WxDxH)

5,369 x 2,947 x 2,325 mm

Greutatea mașinii

Unitate centrală: aprox. 8,100 kg
Auxiliare: aprox. 2,000 kg

- Cerneală UV cu jet de cerneală dezvoltată de Konica Minolta pentru aplicații de înaltă definiție, într-o singură trecere
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților enumerate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații și protocoale de rețea,
precum și configurații de rețea și sistem
- Specificațiile se bazează pe informațiile disponibile în momentul tipăririi acestei broșuri și pot fi modificate fără notificare prealabilă
- Konica Minolta nu garantează că prețurile sau specificațiile menționate vor fi fără erori
- Toate specificațiile de mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă
- Toate mărcile și numele produselor pot fi mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute prin prezenta

RETHINK
PRINTING
TECHNOLOGY
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