
Ψηφιακό πιεστήριο XL
Για Χαρτί, Πλαστικό & Φακέλους

330x1200 mm - 13x47”

Καινοτομία σε κίνηση
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Pre-launch ενημερωτικό δελτίο. 
Το παρόν δεν είναι δεσμευτικό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που αναφέρονται αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα
των αντίστοιχων κατασκευαστών.
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 Σχήμα εκτύπωσης από 100 x 148mm έως XL+ 330 x 1.200mm

 Εκτύπωση σε χαρτί, πλαστικά και φακέλους

 Ακρίβεια συμπτώσεων και σε εκτυπώσεις duplex

• Χαρτί από 65 έως 400 γρ.
• Πλαστικά & συνθετικά 100 έως 400μm
• Φάκελοι από 80 έως 400 γρ.

• Διευρύνετε τις δυνατότητές σας και εντυπωσιάστε 
τους πελάτες σας
• Τρίπτυχα σε σχήμα A3 (οριζόντια ή κάθετη διάταξη)
• Πολύπτυχα έντυπα μήκους 1200 mm
• Εκμεταλλευτείτε το σχήμα του φύλλου για να 
μοντάρετε περισσότερες εργασίες:
εταιρικές κάρτες, εξώφυλλα βιβλίων, προσπέκτους, 
προσκλήσεις κ.α. 

• Αυτόματα ρυθμιζόμενο φυλλομεταφορικό σύστημα
• Γρήγορες αλλαγές σχήματος φύλλου
• Ακρίβεια συμπτώσεων ± 2/10°mm
• Ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης διόρθωσης 
συμπτώσεων Automatic Skew & Centering Adjustment 
• Ακριβείς συμπτώσεις και σε εκτυπώσεις duplex
• Αυτόματο duplex για χαρτί έως 300 γρ.

• Συμβατότητα με το πρότυπο FOGRA39-ISO 12647
• Πιστοποίηση PANTONE+ με ‘‘Spot-On’’
• Χρωματική πιστότητα από το πρώτο ως το 
τελευταίο φύλλο
• Εργαλεία επαγγελματικής διαχείρισης χρώματος
i1 Pro 2
• Νέο, ισχυρό RIP Fiery FS100 Pro για έλεγχο και 
αυτοματοποίηση της παραγωγής

• Όλα τα κοινά σχήματα φακέλων (DL/C5/C4)
• Ταχύτητα παραγωγής έως 3.000 DL/ώρα
• Φόρτωση νέων φακέλων κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας
• Φάκελοι με ή χωρίς παράθυρο
• Προσωποποίηση
• Προϊόντα υψηλής υπεραξίας

Καινοτομία σε κίνηση

• Εκτύπωση και φινίρισμα σε ένα πέρασμα, με έναν 
χειριστή
• Ξάκρισμα, πίκμανση και διάτρηση περφορέ 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό
• Έως 4.260 φινιρισμένα έντυπα/ώρα
• Σχήμα 105x148 mm έως 330 x1200 mm
• Με pass-through mode για εκτυπώσεις που δεν                              
                χρειάζονται φινίρισμα.

Προσκλησεις ΜενούΦωτο 
άλμπουμ

Εισιτήρια Εξώφυλλα 
βιβλίων

Φυλλάδια

 Προηγμένη χρωματική διαχείριση

 Παραγωγή φακέλων με το EnvelopeExpress Pro 

 Ολοκληρωμένη παραγωγή με την Inline λύση φινιρίσματος Digital Finisher Pro



Επιχρισμένο
Χαρτί Glossy & 
Matte

PVC

Πολυκαρβονικό
Πολυεστέρας Teslin 

Αυτοκόλλητα

Chromolux
Kromekote

Ανάγλυφα
χαρτιά

Αυτοκόλλητα
Διαφάνειες

Bristol

Μεγάλο Σχήμα

• Φυλλάδια
• Προσπέκτους
• Flyers

• Στάνταρ ή
  ανεπίχριστο
• Με ή χωρίς ABS
   200 έως 400 μ

• Λευκό/Διαφανές
• Επιχρισμένο και μη,
  125 έως 400 μ

• Πολυαιθυλένιο
• Πολυπροπυλένιο
  100 έως 400 μ

• Θερμοσταθερο-
  ποιημένο από 250
  έως 400 μ

• Ελάχιστο πάχος
  100 μ
• Πολυεστερικά
• Matte ή γυαλιστερά

• Αφίσες
• Καρτ ποστάλ
• Folders

• Ευχετήριες   
κάρτες 
• Επιστολόχαρτα
• Προσκλητήρια

• Ετικέτες
• Διαφάνειες
• POP • Σημειωματάρια

• Εταιρικές κάρτες
• Εταιρικά έντυπα

• 330 x 650 mm
• 330 x 1200 mm

Κάρτες ασφαλείας
με μαγνητικές ταινίες 
HiCo ή LoCo

Προσωποποιημένες 
κάρτες με RFID

Αδιάβροχα ταμπελάκια

Προσωποποιημένες
κάρτες με Smartchip

Κάρτες Μέλους

Ετικέτες, ταμπελάκια

Καρτέλες αποσκευών

Backlit πάνελ
(Πολυκαρβονικά) Εκτυπώσεις σε 

συνθετικά υλικά

Ταυτότητες

Mouse Pads Σουπλά

Αυτοκόλλητες ετικέτες 
(βινυλίου, Matte &
διαφανείς)

Σταντ, ειδικές κατασκευές

Εφαρμογές σε χαρτί από 65 έως 400 γρ. 

Εφαρμογές σε πλαστικό από 100 έως 400 μ
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Ημερολόγια Αλληλογραφία με
μεταβλητά δεδομένα

Επιστολόχαρτα

Σταντ (POS)

Εταιρικές κάρτες

Φάκελοι με/χωρίς παράθυρο Τρίπτυχα, τετράπτυχα

Συσκευασίες

Φωτο άλμπουμ

Φυλλάδια & προσπέκτους
Μεγάλο σχήμα XL+

Εξώφυλλα βιβλίων



 Δυνατότητες εκτύπωσης σε σχήμα 330x1.200mm και πάχος 400 γρ.

Το ψηφιακό σύστημα Meteor DP8700 XL+ προσφέρει νέες δυνατότητες εκτύπωσης και ανανεωμένη γκάμα εφαρμογών.
Πρόκειται για ένα πραγματικό ψηφιακό πιεστήριο που διαχειρίζεται μεγάλη ποικιλία υλικών, σε διαφορετικά σχήματα και πάχη 
φύλλου έως 400γρ./ 400µm. Χάρις στο ευέλικτο σύστημα τροφοδοσίας του, υπάρχει πάντα μια λύση για τον κατάλληλο χειρισμό 
του απαιτούμενου υλικού:
• Το αυτορυθμιζόμενο φυλλομεταφορικό σύστημα τύπου offset δέχεται φύλλα σχήματος από 100x200mm έως XL+ 330x1200mm 
(προαιρετικά)
• Το πατάρι τροφοδοσίας με αέρα, χωρίς τριβή, έχει χωρητικότητα 3000 φύλλων (έως 400γρ./ 400µm)
• Τα δύο εσωτερικά συρτάρια συνολικής χωρητικότητας 1500 φύλλων δέχονται σχήματα από 140x182mm έως 330x487mm
• Το bypass προσφέρει βολική και εύκολη τροφοδοσία για φύλλα από 100x148mm έως 330x1200 mm και φακέλους
• Η συνολική παραγωγικότητα του πιεστηρίου φτάνει τα:
a4260 A4 φύλλα την ώρα
a2280 A3 φύλλα την ώρα
a1200 φύλλα 330x650mm την ώρα
a600 φύλλα 330x1200mm την ώρα

 Υψηλή ακρίβεια συμπτώσεων

Το νέο Meteor DP8700 XL+ περιλαμβάνει νέους αυτοματισμούς για την εξασφάλιση υψηλής ακρίβειας συμπτώσεων.

• Το φυλλομεταφορικό σύστημα διαθέτει αυτόματη ρύθμιση των πλαϊνών οδηγών (γώνιασμα), για μεγαλύτερη ακρίβεια 
συμπτώσεων της τάξεως του ± 2/10°mm σε όλα τα υλικά

• Το νέο, ενσωματωμένο σύστημα Automatic Skew & Centering Adjustment (ASCA®) προσφέρει τη δυνατότητα διόρθωσης των 
συμπτώσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μηχανής. Το σύστημα περιλαμβάνει πολλαπλά μοτέρ και οπτικούς αισθητήρες και 
δεν απαιτεί εξωτερικό χειρισμό. Ενεργοποιείται για κάθε όψη εκτύπωσης, εξασφαλίζοντας σωστές συμπτώσεις σε αμφίπλευρες 
εκτυπώσεις auto duplex. 

Το νέο Meteor DP8700 XL+ έχει σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της χρωματικής πιστότητας, χάρις στα νέα ξηρά 
μελάνια και το Fiery RIP FS100 Pro.

• Τα νέα τόνερ χρησιμοποιούν περισσότερα συστατικά βιομάζας μειώνοντας το αντίκτυπο στο περιβάλλον, έχουν 
χαμηλότερο σημείο τήξης και απαιτούν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας κατά την εκτύπωση. Οι χρωστικές τους 
είναι πυκνότερες και τα σωματίδια μικρότερα, αποδίδοντας μεγαλύτερη λεπτομέρεια, μεσαίους τόνους και πλούσια 
χρωματική γκάμα.

• Η χρωματική σταθερότητα ελέγχεται σε όλη τη διάρκεια παραγωγής μέσω ενσωματωμένου φασματοφωτόμετρου. Με 
το Eyeone Pro, που περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό, εξασφαλίζεται το εξωτερικό καλιμπράρισμα και η δημιουργία 
χρωματικών profiles και profiles υλικού.

• Χάρις στο νέο Fiery RIP FS100 Pro, η επεξεργασία των αρχείων γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO Fogra39-12647. Η χρωματική 
διαχείριση έχει αναβαθμιστεί και το χρωματικό αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με αυτό άλλων εκτυπωτικών μηχανών που διαθέτουν 
πιστοποίηση Fogra (offset, φλεξογραφικές, ψηφιακά plotter). 

• Το Fiery RIP παρέχει επίσης πλήθος εργαλείων για την καλύτερη διαχείριση των αρχείων στο πιεστήριο, χωρίς να χρειαστεί 
επιπλέον επεξεργασία τους στο DTP. 

• Συμβατότητα με PPML, FreeForm και Creo VPS formats για πλήρη διαχείριση Μεταβλητών Δεδομένων και παραγωγή προϊόντων 
υψηλής υπεραξίας (φάκελοι και επιστολές με μεταβλητά στοιχεία, κάρτες μέλους, ενημερωτικά έντυπα προς αποστολή κ.α.).

 Επαγγελματική χρωματική διαχείριση

ΟΛΑ ΤΑ  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
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 Εκτύπωση Μεταβλητών Δεδομένων

 Ελευθερία στην εκτύπωση και προσωποποίηση φακέλων

Το EnvelopeExpress Pro διαχειρίζεται μια σειρά φακέλων διαφορετικών σχημάτων - με ή χωρίς παράθυρο - όπως DL & C5 / 
228x152mm & 241x105mm. Εκτυπώστε φακέλους με ζωντανά χρώματα και εναλλασσόμενα στοιχεία και ικανοποιείστε τους πλέον 
απαιτητικούς πελάτες σας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρετε προϊόντα υψηλής υπεραξίας με αυξημένα περιθώρια κέρδους.

* Απαιτείται ειδικός και ανεξάρτητος φούρνος για την εκτύπωση φακέλων. 

**DL φάκελοι 80 gsm

Ιδανική λύση για μικρές και μεσαίες παραγωγές φακέλων, το EnvelopeExpress Pro επιτρέπει 
στους επαγγελματίες να ενσωματώσουν εύκολα την παραγωγή 4-χρωμων φακέλων και φακέλων 
με μεταβλητά δεδομένα στο portfolio των προϊόντων ψηφιακής εκτύπωσης που προσφέρουν. 
Ο εξωτερικός αυτός τροφοδότης διαχειρίζεται έως και 400** φακέλους σε μια φόρτωση, 
μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα σε 3.000 φακέλους την ώρα, χωρίς διακοπές.

Η παραγωγή φακέλων* μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην επιχείρησή σας. Είτε τυπώνετε 4χρωμα λογότυπα υψηλής ποιότητας σε 
επιστολόχαρτα (ψηφιακά αντί για offset), είτε μεταβλητά δεδομένα σε έντυπα αλληλογραφίας, το Meteor DP8700 XL+ μπορεί να 
σας αποφέρει σημαντικά κέρδη. Παράγετε on demand, από συνηθισμένους DL φακέλους (110 x 220cm) εώς και φακέλους C5 (162 x 
229mm),  με ή χωρίς παράθυρο.

Meteor DP8700 XL+: η Δύναμη της Προσωποποίησης και της 
διαχείρισης Μεταβλητών Δεδομένων!

Το Meteor DP8700 XL+ επιτρέπει τη γρήγορη και οικονομική 
παραγωγή μικρών και μεσαίων τιράζ με μεταβλητά δεδομένα.

Το Meteor DP8700 XL+ και το συνεργαζόμενο RIP προσφέρουν 
συμβατότητα με τις παρακάτω γλώσσες που χρησιμοποιούνται 
με τα πιο διαδεδομένα προγράμματα VDP:

-PPML 3.0 (PODi πιστοποίηση)
-FreeForm και FreeForm 2
-Creo VPS.

Δυνατότητα διαχείρισης αρχείων άμεσα και μεμονωμένα 
ή με μαζική επεξεργασία. Κείμενα, γραφικά, bar codes και 
φωτογραφίες μπορούν να εναλλάσσονται. Δυνατότητα 
αρχειοθέτησης και ανατύπωσης on demand.

Πλήρης προσωποποίηση: στόχευσε τους πελάτες σου 
μεμονωμένα προσαρμόζοντας το περιεχόμενο των εντύπων 
σου. 

Τα αρχεία προσαρμόζονται ώστε να απευθύνονται σε 
συγκεκριμένο κοινό κάθε φορά (άτομα ή ομάδες) και μπορεί 
να είναι στατικά, προσωποποιημένα ή διαφοροποιημένα ανά 
ομάδες. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν προσωποποιημένο 
μήνυμα, αυτόματη αρίθμηση, bar codes, βάσεις δεδομένων και 
φωτογραφίες, σε χαρτί ή πλαστικό.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ

Meteor DP8700 XL+ και EnvelopeExpress Pro



Χαρτιά από 65 έως 400 γρ.
Επιχρισμένα matte ή 
γυαλιστερά, καρτολίνες, 
ανάγλυφα, αυτογραφικά και 
κοινά χαρτιά offset.

Πλαστικά και Συνθετικά
Από 100 έως 400 μ PVC 
Επιχρισμένα, ανεπίχριστα, 
polycarbonate, πολυεστερικά, 
PET, βινύλια, Teslin® και άλλα...

Σχήμα και Πάχος Υλικών  
Ελαχ. σχήμα: 100 x 148 mm
Μεγ. σχήμα (στάνταρ):
330 x 650 mm
Μεγ. σχήμα (προαιρετικά):  
330 x 1200 mm 
Αυτόματο duplex έως 300 γρ.

Φάκελοι 
Με ή χωρίς παράθυρο    
Σχήματα DL, C5 & C4  
228x152mm, 241x105mm κ.α.
Μέγιστο πάχος 400μ.

Ειδική οθόνη αφής με 
ενσωματωμένη βιβλιοθήκη 
υλικών, η οποία ρυθμίζει 
αυτόματα τις παραμέτρους 
εκτύπωσης στη μηχανή για τη 
βέλτιστη απόδοση σε κάθε χαρτί, 
φάκελο ή πλαστικό.
Ρυθμίστε και αποθηκεύστε τις 
τιμές θερμοκρασίας μηχανής, 
έντασης των υπέρυθρων, 
ποσότητας μελάνης για 
μελλοντική χρήση.

Υλικά

Αυτορυθμιζόμενο
Φυλλομεταφορικό Σύστημα

Νέας γενιάς Toner

Διαχείριση Υλικών

Φιλικά προς το περιβάλλον
Νέα σύνθεση από συστατικά 
βιομάζας.
Πυκνότερες χρωστικές με 
μικρότερα σωματίδια για πιο 
ζωντανά χρώματα και πλούσια 
χρωματική γκάμα. Κασέτες 
μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Νέο σχήμα XL+, 330x1200 mm

Το φυλλομεταφορικό 
σύστημα (καταρράκτης) 
ρυθμίζει αυτόματα τους 
πλαϊνούς οδηγούς για τη 
στοίχιση (γώνιασμα) των 
φύλλων, επιτυγχάνοντας 
σωστή τροφοδοσία σε φύλλα 
διαφορετικών σχημάτων.
Υψηλή ακρίβεια συμπτώσεων 
(± 0.2 mm). Σύστημα 
εντοπισμού διπλού φύλλου με 
υπέρηχους.



5

1200

Ένα σχήμα φύλλου που 
μέχρι σήμερα μπορούσε 
να τυπωθεί μόνο σε offset. 
Το Meteor DP8700 XL+ 
διαχειρίζεται φύλλα μήκους 
έως 1200mm, αποτελώντας 
το ΜΟΝΟ ψηφιακό σύστημα 
τροφοδοσίας φύλλων με 
αυτή τη δυνατότητα.
Παράγετε προσωποποιημένα 
πόστερ, επιγραφές, ημερολό-
για, προσπέκτους, πανοραμι-
κές φωτογραφίες κ.α. on-
demand και σε ποσότητες 
έως και ενός αντιτύπου.  

Τροφοδοσία με αέρα, 
χωρίς τριβή
Αυτονομία φόρτωσης έως 
3000 φύλλων (ή στοίβα 
ύψους 30cm). 
Χαρτί βαρους έως 
400γρ., πλαστικό έως 
400μ.
Μέγιστο σχήμα φύλλου 
1200 mm (προαιρετικό
XL+ Format kit.)

  Έως 2,5 φορές ταχύτερο 
από τον προκάτοχό του, 
το νέο RIP EFI Fiery FS100 
Pro είναι ιδανικό για 
διαχείριση περίπλοκων 
αρχείων με μεταβλητά 
δεδομένα, προηγμένη 
χρωματική διαχείριση 
και αυτοματοποιημένη 
παραγωγή.

Νέο XL+ Format, έως 1200mm

Πατάρι τροφοδοσίας και εξαγωγής
μεγάλης χωρητικότητας

Νέας γενιάς Toner

Νέο, ταχύτερο EFI RIP

Φάκελοι τύπου DL, C5 & C4 
/ 228x152mm, 241x105mm. 
Προαιρετικός εξωτερικός  
τροφοδότης EnvelopeExpress 
Pro με εύκολη εγκατάσταση, για 
απρόσκοπτη παραγωγή φακέλων 
DL/C5. 

Έως 4260 A4 φύλλα/ώρα ή 2280 A3 φύλλα/ώρα

Υψηλή ποιότητα, έως 3600dpi/270lpi

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΝΕΑ ΟΡΙΑ

Υψηλή ανάλυση έως 3600 dpi 
/ 270 lpi.
3 τύποι Stochastic ράστερ με 
ρύθμιση anti-moiré.     
18 κοινοί τύποι ράστερ για 
κάθε είδους εργασία.
Ράστερ 130, 150, 170, 200 και 
270 lpi.
Ειδικό μοτίβο ράστερ για 
αποτροπή παραχάραξης.     
256 τόνοι ανά χρώμα (8 bit). 
Εφαρμογή έως 2 διαφορετικών 
τύπων ράστερ στο ίδιο αρχείο.

Παραγωγή φακέλων
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Πατάρι εξαγωγής 
Χωρητικότητα 6000 
φύλλων (ή στοίβα ύψους 
60cm). Με οδηγούς 
κατευθυνόμενους με laser.



@MGI_HQ  
@MGI_USA

facebook.com/MGIonline

Ταχύτητα Α/Μ και έγχρωμης 
εκτύπωσης(1)

Έως 4.260 σελίδες A4 την ώρα 
Έως 2.280 σελίδες A3 την ώρα
Έως 1.560 σελ. 330 x 600mm την ώρα

 
Νέο Ηλεκτροφωτογραφικό Σύστημα

8 δέσμες laser ανά χρώμα
256 επίπεδα ανά χρώμα (8 bit)
Νέου τύπου μελάνια μακράς διάρκειας (C,M,Y & K)

 
Νέα Ποιότητα Εκτύπωσης, έως 3600 dpi

Νέοι προκαθορισμένοι τύποι ράστερ (line 
screens), συμπεριλαμβανομένων 3 stochastic και 
18 συμβατικών με μεταβλητό αριθμό Lpi από 130 
έως 270. Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, έως 3.600(2) 
dpi.

Σχήμα Φύλλου
• Ελάχιστο: 100 x 148 mm(3)

• Μέγιστο: 330 x 650 mm στάνταρ(4)

   ή 330 x 1.200 mm προαιρετικά(4)

Σχήμα Εκτύπωσης
Νέο, μεγαλύτερο πλάτος εκτύπωσης έως 323 mm 
Μέγιστο σχήμα εκτύπωσης 323x1.113 mm 
(προαιρετικά)

Υλικά Εκτύπωσης
• Χαρτί:
Βάρος χαρτιού 65 έως 400 gsm /16pt (ή 400μ 
±10μ).
Bristol, Matte Coated και Bright, Chromolux®, 
Vergé®, Art Papers, ανάγλυφα, αυτογραφικά κ.α.

• Πλαστικά:
Πάχος πλαστικού 100(6) έως 400 μ 
PVC(7), polyester, polycarbonate, PET, βινύλιο, 
Autotype, Teslin®, Yupo®, Melinex®, Agfa Synaps®, 
καμβάς/Buckram κ.α.
 
• Φάκελοι:
Φάκελοι απλοί ή με παράθυρο, πάχους 100 έως 
400 μ.

Τροφοδοσία
• 2 συρτάρια
Συνολική χωρητικότητα 1.500 φύλλα (1000 + 500)
Βάρος χαρτιού από 65 έως 260 gsm. 
Σχήμα φύλλου από 140 x 182mm έως 330 x 
487mm. Δυνατότητα σύνδεσης των συρταριών

• Bypass
Χωρητικότητα 250 φύλλα, 65 έως 300 gsm.
Σχήμα φύλλου από 100 x 148 mm έως                              
330 x 1.200 mm / φάκελοι DL, C5 & C4

• Πατάρι τροφοδοσίας
Μέγιστη χωρητικότητα 3.000 φύλλα

  Χαρτί βάρους 150 έως 400 gsm
  Πλαστικό πάχους 100 έως 400 μ.

Σχήμα φύλλου από 100 x 220mm έως
330 x 1200mm (προαιρετικά). 
Το σύστημα τροφοδοσίας έχει ρυθμιζόμενη    
θερμοκρασία για την αφύγρανση των φύλλων. 

• Εξωτερικός τροφοδότης φακέλων (προαιρετικά)
Αποδοτική παραγωγή φακέλων σχήματος 110 
x 220mm & 162 x 229mm (DL & C5). Γρήγορη 
εγκατάσταση. Έως 3.000 DL φάκελοι/ώρα.

Ακρίβεια Συμπτώσεων
Υψηλή ακρίβεια συμπτώσεων (± 0.2 mm Α/Δ και 
μπρος-πίσω, σελίδα-σελίδα ± 0.5 mm)

 
Φυλλομεταφορικό Σύστημα

Φυλλομεταφορικό σύστημα με αυτόματη ρύθμιση 
για πλαϊνή στοίχιση (γώνιασμα).
Αυτόματη ρύθμιση για διαφορετικά πλάτη φύλλου 
και φύλλα κομμένα στραβά.
Σύστημα εντοπισμού διπλού φύλλου με 
υπέρηχους

 
Μονάδα Υπέρυθρων (IRLS2)

Νέο σύστημα υπέρυθρων λαμπτήρων. Τα φύλλα 
προθερμαίνονται πριν την εισαγωγή τους στη 
μονάδα εκτύπωσης, ώστε να προετοιμαστεί 
η επιφάνειά τους και να προσφέρει καλύτερη 
πρόσφυση στη μελάνη.

Πατάρι Εξαγωγής μεγάλης 
χωρητικότητας

Ρύθμιση ύψους στοίβας με τη βοήθεια laser
Χωρητικότητας έως 6.000 φύλλων (80 gsm)
Προαιρετικό πατάρι εξαγωγής φακέλων

Duplexing
Αυτόματο duplex για χαρτιά βάρους έως 300 
gsm και σχήματος έως 330 x 487 mm. Από τα 2 
συρτάρια, το bypass και το πατάρι τροφοδοσίας.

RIP Fiery FS100 Pro - System Windows 7 
FES  64-bit
iΕπεξεργαστής Intel Core i5 2400 3.1 GHz 
    Hard Disk Drive / DVD Drive / 1 TB HDD  
    4 GB RAM / Εσωτερική μονάδα DVD-RW 
    Ethernet 10/100/1000 BT / Windows 7 Pro   
    19’’ LCD οθόνη / πληκτρολόγιο / ποντίκι 
iΓλώσσες εκτυπωτή και υποστηριζόμενα αρχεία
    Adobe PostScript 1, 2 & 3, Adobe PDF
    PDF/X-1a, 3 και 4, Encapsulated PostScript (EPS)
iΕκτύπωση μεταβλητών δεδομένων
    Fiery FreeForm v1 και v2.1, PPML v3.0
    PDF/VT 1 και 2, VPS compatible
iΥποστήριξη JDF/JMF
    Πιστοποίηση JDP v1.2.2 IDP ICS, CIP4 και
    third-party λύσεις workflow

Command Workstation 5.4
iΕργαλεία διαχείρισης προς εκτύπωση αρχείων 
με ανατύπωση on demand.  Auto trapping
iΕργαλεία επαγγελματικής διαχείρισης 
χρώματος:
aΔιαχείριση profile: CMYK (Euroscale Fogra,  
    SWOP) και RGB (sRGB, Adobe RGB)
aICC/ICM (ProfilMaker, ColorMatch)
aΠιστοποίηση PANTONE+ με ‘‘Spot-On’’
aΑυτόματο χρωματικό καλιμπράρισμα 
aΕνσωματωμένο ντενσιτόμετρο για 
αυτόματο καλιμπράρισμα και εξωτερικό         
φασματοφωτόμετρο i1 Pro 2

iΈως και 2 διαφορετικοί τύποι ράστερ στην
ίδια εργασία:
aΈνας τύπος ράστερ για εικόνες
aΔιαφορετικός τύπος ράστερ για κείμενο/
γραφικά 

Εκτύπωση Μεταβλητών Δεδομένων
• 100% συμβατότητα με όλες τις γνωστές 
εφαρμογές μεταβλητών δεδομένων:
NEWLEAF & PReS PrintSoft, Bartender Seagull      
Scientific, Adobe InDesign, QuarkXPress,  
PrintShop Mail κ.α.

Συμβατότητα με Mac και PC
• Για όλες τις εφαρμογές DTP (CMYK ή RGB)
Quark XPress, Adoble Illustrator, Photoshop,   
Acrobat, InDesign, Corel Draw, κ.α.
• Για όλες τις εφαρμογές Office RGB
Microsoft Word, Excel, Publisher, κ.α.

Διαχείριση Υλικών Εκτύπωσης
• Δυνατότητα δημιουργίας βιβλιοθήκης υλικών
με απεριόριστες καταχωρίσεις
• Ρύθμιση παραμέτρων εκτύπωσης ανά υλικό, 
όπως ποσότητα μελάνης, θερμοκρασία μηχα-
νής, θερμοκρασία υπέρυθρων λαμπτήρων
• Οθόνη αφής

Κατανάλωση Ρεύματος
• 230 V VAC ± 10 % ; 50/60 Hz ± 3 % 
• 2 x 32A πρίζες + 4 πρίζες των16Α, 16 kW/64 Α
συνολικά

Περιβάλλον Λειτουργίας
• Θερμοκρασία: 15 °C έως 30 °C, ιδανικά
μεταξύ 18 °C και 23 °C.  
Μέγιστη διακύμανση 10 °C την ώρα 
• Υγρασία: 30% έως 60% RH
Ιδανικό ποσοστό υγρασίας 40% 
• Επίπεδα θορύβου: 69dB(A) σε 50Hz

Κανονισμοί / Πρότυπα Ασφαλείας 
UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, 
CDRH, GOST 
Περιβαλλοντικά πρότυπα :
Energy Star, WEEE, RoHS, REACH,
Safety Standard: ISO 15 408 
 
Φυσικά Χαρακτηριστικά 
• Διαστάσεις (Μ x Υ x Π): 502 x 200 x 143 cm 
• Βάρος: 1150 kg

Οι παραπάνω προδιαγραφές αφορούν σε χαρτί 80 gsm εκτός και αν 
αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Η ταχύτητα εκτύπωσης μεταβάλλεται 
ανάλογα με το μήκος του φύλλου/ελάχιστο & μέγιστο πάχος υλικού 
υπολογίζονται. 

(1) δεν υπολογίζεται ο χρόνος σεταρίσματος και καλιμπραρίσματος 
(2) ισοδύναμη με 1200 x 1200 dpi x 8 bit 
(3) από ByPass
(4) μεγ. βάρος χαρτιού 250 gsm
(5) δυνατότητα για 100 gsm κατόπιν ζήτησης
(6) εξαρτάται από το σημείο τήξης του υλικού
(7) υποστηριζόμενο πάχος PVC 200-400 μ

Επίσημος αντιπρόσωπος:

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Εφαρμογές σε πλαστικό από 100 έως 400 μ
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Pre-launch ενημερωτικό δελτίο. 
Το παρόν δεν είναι δεσμευτικό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που αναφέρονται αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα
των αντίστοιχων κατασκευαστών.

Europe/Middle East/Africa/Russia
161, Avenue de Verdun
94204 IVRY/Seine Cedex - FRANCE
Tel : +33 (0)1 45 21 06 60
Fax : +33 (0)1 45 21 14 90
info@mgi-fr.com, www.mgi-fr.com

Αργοστολίου 11,
173 42 Αγ. Δημήτριος - Αττική

T/F: +30 210 9823800
info@graphcom.gr  
www.graphcom.gr 


