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Ambalaje remarcabile cu  
Seria PKG-675i
SISTEM DE TIPAR DIGITAL CARTON ONDULAT
CARACTERISTICI
– Conceput pentru producătorii de carton ondulat, furnizorii de print și proprietarii de mărci, care 

caută soluții de printare a cutiilor în tiraje reduse 

– Destinat producției la cerere a comenzilor de cutii personalizate, în tiraje scurte - economisește 

costuri și salvează timp

– Capetele de printare VersaPass de la Memjet oferă o calitate excepțională a imaginilor și 

elementelor grafice și, totodată, asigură o funcționare îndelungată

– Folosește cerneluri pe bază de apă aprobate de FDA pentru contactul indirect cu alimentele și 

oferă o gamă generoasă de culori

– Oferă viteze de printare rapide - 150 mm pe secundă la rezoluție 1.600 x 1.600 dpi sau 300 mm pe 

secundă la rezoluție 1.600 x 800 dpi

- Interfața sistemului este ușor de utilizat de către operator

- Instalarea și configurarea sunt extrem de ușor de efectuat

- Echipare controler RIP Caldera
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UN PRODUS GROZAV MERITĂ UN
AMBALAJ DEOSEBIT
Tipăriți ambalaje atrăgătoare, de înaltă calitate! Acestea promovează și protejază produsul. 
Instantaneu și la cerere.

Ambalajele tipărite digital sunt la mare căutare. Până la urmă, ambalajele pe care le produceți sunt primele care reprezintă 

imaginea mărcii dvs. către client. Această tactică trebuie să funcționeze mai mult ca oricând. Atrăgând atenția și oferind o calitate 

superioară, tiraje mai scurte și posibilități de personalizare vă veți fideliza clienții și veți crește veniturile companiei. PKG-675i de la 

Konica Minolta este un sistem de tipar digital carton ondulat și cutii pliabile, de mare viteză, care oferă o producție eficientă în 

culori vibrante. Ambalajul din carton ondulat nu mai este doar pentru transport. Conceptul „box-to-shell” este utilizat la nivel 

mondial pentru a proteja, promova și livra produse. PKG-675i vă permite să tipăriți elemente grafice îmbogățite pe carton 

ondulat, astfel încât veți putea capta atenția pieței într-un termen scurt și veți oferi produse la prețuri accesibile și economice. 

PKG-657i tipărește pe o gamă largă de suporturi, de la plăci din carton plate, până la cutii pliabile și pretăiate, cu grosime de până la 

aproape 16 mm. Rezultatul? Ambalaje de calitate pentru marca dumneavoastră, la prețul solicitat de afacerea dumneavoastră!

CUTII TIPĂRITE DIGITAL - MADE EASY
PKG-675i tipărește direct pe plăci din carton ondulat, cutii pliabile și suporturi 

pre-tăiate. Tehnologia digitală și fluxul de lucru vă permit să tipăriți cutia în doar 

câteva secunde. Aducând procesul de tipar al cutiei in-house veți îmbunătăți 

semnificativ timpul de comercializare și veți reduce cheltuielile și timpul de producție. 

Veți observa imediat economiile de costuri și profitul obținut.

PKG-675i oferă:
– Imprimarea la cerere a cartonului 

ondulat și cutiilor pretăiate / pliabile

– Rezoluție înaltă de 1.600 x 1.600 dpi

– Viteză de printare crescută de 300 

sau 150 mm pe secundă

– Cutii cu grafică color

– Branding personalizat al companiei

– Plug-in-uri cu opțiuni de date 

variabile

– Lungime de printare de la unu la mii 

de metri

– 5 capete de imprimare Memjet

– Cerneală pe bază de apă Memjet, 

aprobată de FDA, în C, M, Y, K, K (2 

SENSORI MODUL IMAGISTICĂ LIVRARE

BENEFICII

PKG-675i

– Interfață ușor de utilizat

– Acces facil la 

rezervoarele de 

cerneală de 2 litri

– Alimentator reglabil

– Sistem de imagistică

– Sistem controler RIP

canale negre), cu o gamă vastă de 

culori

– Interfață de utilizator unică și ușor de 

utilizat

– Tehnologie RIP Caldera

– Software inclus în tabloul de bord 

pentru vizualizarea operațiunilor 

imprimantei și nivelurile de cerneală, 

cu niveluri de consum per lucrare

– Senzori de siguranță pe toate gurile 

de acces pentru a asigura 

respectarea siguranței
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SPECIFICAȚII  
TEHNICE
AMBALAJE REMARCABILE CU PKG-675i

Specificații sistem
Rezoluție Rezoluție înaltă: 1,600 x 1,600 dpi

Rezoluție redusă: 1,600 x 800 dpi
Viteza de printare La rezoluție înaltă: 150 mm / s

La rezoluție redusă: 300 mm / s
Consum de energie   Imprimantă: 220-240 V, monofazat, 16 A, 50 Hz;  

Web Cleaner: 400 V, trifazat, 32 A, 50 Hz
Dimensiuni (H x W x D) 1,591 x 3,592 x 2,279 mm
Greutate 1,235 kg
Dimensiuni tavă prindere (H x W x D) 615 x 1.300 x 1.000 mm
Greutate tavă prindere 50 kg
Compresor de aer (nu este inclus) Conexiune de 8 mm, 6 Bar/87 PSI

Media
Tip de suport Plan și pretăiat

Carton ondulat și placă: alb uncoated, craft maro
Grosime Min.: 0.5 mm

Max.: 15.875 mm
Lățime max. media 1,193.8 mm
Lungime max. media Nelimitat
Lățime max. a imaginii 1,066.8 mm

Mediul de operare
Operare 20°C – 30°C
Umiditate 22 % – 80 % RH (fără condens)

Software
Conexiune Internet cerință 24/7
Platformă PC/Windows
Modul VDP Opțional
Controller Caldera RIP
Interfață PC

Capete de printare & cerneală
Configurație culori C, M, Y, K, K (2 canale de negru)
Rezervoare cerneală 2 litri* cerneală pe bază de apă (apoasă)
Duze per cap de printare* 70,400

* Capete de printare și cerneluri fabricate de Memjet.


