
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

4-χρωμο ψηφιακό πιεστήριο
Για Χαρτί, Φακέλους και Συνθετικά
Σχήμα φύλλου έως 650 mm



Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ...

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ...
Η σειρά Meteor DP8700 αποτελεί 
τη νέα γενιά ψηφιακών πιεστηρίων 
που προσφέρει στη βιομηχανία 
των γραφικών τεχνών αυξημένη 
παραγωγικότητα, ποιότητα, 
οικονομία, ευελιξία και αξιοπιστία.
Επεκτείνετε την γκάμα προϊόντων σας 
χάριν στη μεγάλη ποικιλία συμβατών 
τύπων χαρτιών έως 350γρ. που 
διαχειρίζεται το Meteor DP8700 Se+, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών χαρτιών 
o� set, bristol, ματ, γυαλιστερών, C1S-
C2S, Kromekote, Teslin®, ετικετών, 
φακέλων κ.α. Εκμεταλλευτείτε τις νέες 
ευκαιρίες για μεγαλύτερες πωλήσεις 
και κέρδος. Δεν προσφέρετε πια απλή 
έγχρωμη εκτύπωση, αλλά υψηλής 
ποιότητας ολοκληρωμένα προϊόντα 
με προσωποποίηση και πραγματική 
υπεραξία. 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ!
Η δυνατότητα απόλυτης 
προσωποποίησης της on-demand 
εκτύπωσης αποτελεί επανάσταση στη 
βιομηχανία των εκτυπώσεων.
Ο ισχυρός εξωτερικός controller σας 
βοηθά να διαχειρίζεστε άμεσα και 
οικονομικά μικρά και μεσαία τιράζ 
εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων.

ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ
Η εξατομικευμένη εκτύπωση δίνει 
σε εσάς και τους πελάτες σας τη 
δυνατότητα να στοχεύετε το κοινό 
σας προσωπικά και μεμονωμένα, με 
εφαρμογές όπως διαφημιστικά έντυπα, 
έντυπα με αυτόματη αρίθμηση, bar 
codes, βάσεις δεδομένων με κείμενα 

και αριθμούς, φωτογραφίες κ.α., σε 
οποιοδήποτε τύπο χαρτιού.

Η  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΕΙ:
• Δυνατότητα χρήσης χαρτιών 
διαφορετικού τύπου, πάχους, 
ποιότητας, χαρακτηριστικών.
• Ταχύτητα. Το Meteor DP8700 Se+ 
εκτυπώνει 4-χρωμα έως και 4.260 σελ. 
Α4/letter την ώρα
• Αυτόματο χρωματικό καλιμπράρισμα 
με τη βοήθεια ενσωματωμένου 
πυκνόμετρου, που εξασφαλίζει 
σταθερό χρωματικό αποτέλεσμα κατά 
τη διάρκεια της παραγωγής και σε 
περιπτώσεις ανατύπωσης.
• Αυτόματο duplexing για χαρτιά έως 
300 γρ.

Χαρτιά 
Από 65 έως 350 γρ.
Επιχρισμένα matte ή γυαλιστερά, καρτολίνες, 
ανάγλυφα, αυτογραφικά και κοινά χαρτιά o� set

Φάκελοι 
Με ή χωρίς παράθυρο - Σχήματα DL, C5 & C4 /#10, 152x228mm & 
228x304mm
Συνθετικά
Όπως Teslin®, Folex®, MDV® κ.α...

ΥΛΙΚΑ

Το νέο ενσωματωμένο σύστημα Automated Skew & Centering Adjust-
ment (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 auto simplex και duplex 
(αμφίπλευρες) εκτυπώσεις.

O Meteor DP8700 Se+ εκτυπώνει φύλλα μέγιστου σχήματος 330 x 650mm, 
ένα σχήμα μοναδικό για τη βιομηχανία της ψηφιακής εκτύπωσης. Η νέα αυτή 
δυνατότητα δημιουργεί νέες ευκαιρίες και υπεραξία για τον πελάτη, που μπορεί 
πλέον να παράγει εύκολα και οικονομικά μικρά τιράζ τρίπτυχων εντύπων 3xΑ4 
χωρίς να καταφεύγει στη λύση της o� set εκτύπωσης 50x70, με τους περιορισμούς 
της ελάχιστης ποσότητας και του αρχικού κόστους.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
650

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ



...ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ!

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ, ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 
ΑΠΟ 65 ΕΩΣ 350 GSM

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ TONER

Ξηρά μελάνια, χωρίς σιλικόνη - Λεπτότερος κόκκος
Σταθερό χρωματικό αποτέλεσμα - Σύνθεση φιλική στο περιβάλλον - 

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Δυνατότητα αλλαγής κασέτας χωρίς σταμάτημα της παραγωγής

Ανάλυση έως 3600 dpi/270 lpi
3 νέοι τύποι stochastic ράστερ με ρύθμιση anti-moiré.

18 κοινοί τύποι ράστερ για κάθε είδους εργασίας.
Ράστερ 130, 150, 170, 200 και 270 lpi.

256 τόνοι ανά χρώμα (8 bit).
Εφαρμογή έως 2 διαφορετικών τύπων

ράστερ στο ίδιο αρχείο.

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ,
ΕΩΣ 3600DPI/270LPI

Ταχύτερο κατά 2.5 φορές από τον προκάτοχό του, το 
νέο EFI Fiery FS100 Pro RIP είναι ιδανικό για σύνθετες 

εργασίες με μεταβλητά δεδομένα, προσφέροντας 
αναβαθμισμένη χρωματική διαχείριση και εργαλεία 

αυτοματισμού της παραγωγής.

ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ CONTROLLER  

Τυπώστε φακέλους τύπου
DL, C5 & C4 /#10, 152x228mm & 228x304mm

με τον προαιρετικό ειδικό φούρνο και από το συρτάρι #5

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ 
GLOSSY & MATTE

CHROMOLUX/
KROMEKOTE

ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΧΑΡΤΙΑ

• Προσπέκτους
• Φυλλάδια
• Flyers

• Αφίσες
• Καρτ-ποστάλ
• Folders

• Επιστολόχαρτα
• Προσκλητήρια
• Ευχετήριες 
κάρτες

• Ετικέτες
• Διαφάνειες

• POP

• Ταυτότητες
• Άσχιστα έντυπα
• Ειδικές ετικέτες

• Αδιάβροχα μενού
Έγγραφα ασφαλείας, 

ταυτότητες

Αλληλογραφία με 
μεταβλητά δεδομένα

Επιστολόχαρτα

Εταιρικές κάρτες

Φάκελοι με ή χωρίς 
παράθυρο

Φωτο άλμπουμ

Τρίπτυχα

BRISTOL

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

Αδιάβροχα ταμπελάκια

Ταυτότητες χειρός

• Σημειωματάρια
• Εταιρικές κάρτες
• Εταιρικά έντυπα

Μενού



facebook.com/MGIonline

@MGI_HQ  
@MGI_USAΤεχνικά Χαρακτηριστικά

Το παρόν έγγραφο δεν είναι δεσμευτικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Όλα τα εμπορικά σήματα τρίτων που αναφέρονται είναι σήματα κατατεθέντα από τους αντίστοιχους κατασκευαστές.

Europe/Middle-East/Africa/Russia
4, rue de la Méridienne 
94260 Fresnes - FRANCE
Tel : +33 (0)1 45 21 06 60
Fax : +33 (0)1 46 68 71 55
info@mgi-fr.com
www.mgi-fr.com

Americas/Caribbean/Asia Paci� c
3143 Skyway Circle

Melbourne, FL 32934 - USA
Tel: +1 321 751 6755

Fax: +1 321 751 6777
info@mgi-usa.com
www.mgi-usa.com
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ΤΑΧΥΤΗΤΑ Α/Μ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ(1)

Έως 4.260 σελίδες A4 την ώρα
Έως 2.280 σελίδες A3 την ώρα
Έως 3.300 φάκελοι την ώρα

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

ΝΕΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΩΣ 3600    DPI
Νέοι προκαθορισμένοι τύποι ράστερ (line 
screens), συμπεριλαμβανομένων 5 stochastic 
(random  dot pattern FM).
20 κοινοί τύποι ράστερ με μεταβλητό αριθμό 
Lpi από 95 έως 270

ΣΧΗΜΑ ΦΥΛΛΟΥ
•   Ελάχιστο: 100 x 148 mm(3)

•   Μέγιστο: 330 x 650 mm(4)

ΣΧΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Έως 323 x 644 mm

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
•  Χαρτί:

Βάρος χαρτιού 65 έως 350 gsm (ή 350μ ±10μ).
Bristol, Matte Coated και Bright, C1S/C2S, 
Chromolux®/Kromekote, Vergé®, Art Papers, 
ανάγλυφα, αυτογραφικά κ.α.

•  Συνθετικά:
Συγκεκριμένοι τύποι όπως Teslin®, MDV® και 
Folex®

•  Φάκελοι(5)(6):
Φάκελοι απλοί ή με παράθυρο, 
(C5, DL & C4 / #10, 152x228mm & 228x304mm) 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
•  2 εσωτερικά συρτάρια (#1 & 2)

Συνολική χωρητικότητα 1.500 φύλλα (500 + 
1000)
Βάρος χαρτιού από 65 έως 260 gsm. 
Σχήμα φύλλου από 140 x 182 mm έως 330 
x 487(7) mm. Δυνατότητα σύνδεσης των 
συρταριών

•  3 συρτάρια σε σύνδεση με τροφοδότη   
 υψηλής χωρητικότητας με σύστημα αέρα
Συρτάρι #3
Χωρητικότητα 1.390 φύλλα
Βάρος χαρτιού από 65 έως 300 gsm.
Σχήμα φύλλου από 100 x 148mm έως 
330x487mm
Συρτάρι #4
Χωρητικότητα 1.390 φύλλα
Βάρος χαρτιού από 65 έως 300 gsm.
Σχήμα φύλλου από 100 x 148mm έως 
330x487mm

Συρτάρι #5
Χωρητικότητα 1.390 φύλλα
Βάρος χαρτιού από 65 έως 350 gsm.
Σχήμα φύλλου από 100 x 148mm έως
330 x 650mm και φάκελοι

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ
Υψηλή ακρίβεια συμπτώσεων, στα επίπεδα 
της o� set. Ισχύει για κάθε εκτυπωτική εργασία 
(μπρος-πίσω, σελίδα-σελίδα ± 0.5 mm)

ΕΞΑΓΩΓΗ
• Στάνταρ
Τραπέζι με δόνηση
Για φύλλα μεγ. διάστασης 40x50 cm και ύψος 
στοίβας έως 8 cm

• Προαιρετικά
Πατάρι υψηλής χωρητικότητας
Έως 6.000 φύλλα (80 gsm) με αυτόματη 
ρύθμιση ύψους στοίβας
Ιμάντας εξαγωγής φακέλων υψηλής 
χωρητικότητας (μήκους 130 cm)

DUPLEXING
Αυτόματο duplex για χαρτιά βάρους έως 300 gsm
• Από τα 5 συρτάρια
Ελαχ. σχήμα: 100 x 148(3) mm 
Μεγ. σχήμα: 330 x 487 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ CONTROLLER FIERY FS100 PRO  
SYSTEM WINDOWS 10 FES 64-BIT

Υποστήριξη γλωσσών και τύπων αρχείων 
Adobe PostScript 1, 2 & 3, Adobe PDF PDF/X-
1a, 3 και 4, Encapsulated PostScript (EPS)

COMMAND WORKSTATION 6
•   Διατίθεται με οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι και  
webcam
•   Εργαλεία διαχείρισης προς εκτύπωση αρχείων     
με ανατύπωση on demand. Auto trapping
•   Εργαλεία επαγγελματικής διαχείρισης χρώματος: 
Διαχείριση Pro� le: CMYK (Euroscale Fogra,  
    SWOP) και RGB (sRGB, Adobe RGB)
ICC/ICM (Pro� lMaker, ColorMatch)
Πιστοποίηση PANTONE+ με ‘‘Spot-On’’
Αυτόματο χρωματικό καλιμπράρισμα
Ενσωματωμένο ντενσιτόμετρο για 
αυτόματο καλιμπράρισμα και εξωτερικό    
φασματοφωτόμετρο KM F5-DT

•  Δύο διαφορετικοί τύποι ράστερ στην ίδια     
εργασία: 
Ένας τύπος ράστερ για εικόνες
Διαφορετικός τύπος ράστερ για κείμενο/  
γραμμικά σχέδια

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
•   100% συμβατότητα με όλες τις γνωστές    
εφαρμογές μεταβλητών δεδομένων:
NEWLEAF & PReS PrintSoft, Bartender 
Seagull Scienti� c, Adobe InDesign, 

QuarkXPress, PrintShop Mail
•    Συμβατότητα με VDP γλώσσες:
Variable Data Printing
Fiery FreeForm v1 and v2.1, PPML v3.0
JDF/JMF Support

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ MAC ΚΑΙ PC
• Για όλες τις εφαρμογές DTP (CMYK ή RGB    
Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop κ.α.
• Για όλες τις εφαρμογές O�  ce RGB
Microsoft O�  ce Suite κ.α.

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
• Δυνατότητα δημιουργίας βιβλιοθήκης υλικών 
με απεριόριστες καταχωρίσεις. Οθόνη αφής
• Ρύθμιση παραμέτρων εκτύπωσης ανά υλικό: 
ποσότητα μελάνης, θερμοκρασία μηχανής, 
θερμοκρασία υπέρυθρων λαμπτήρων, V.B.R.S 
(Vibration and Banding Reduction System) για 
βαριά χαρτιά. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
230 V VAC ±10% ; 50/60 Hz ±3%
9.5 kW μέγιστο, 42 A

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
•   Θερμοκρασία: 15 °C έως 30 °C, ιδανικά
μεταξύ 18 °C και 23 °C.  
Μέγιστη διακύμανση 10 °C την ώρα
•   Υγρασία: 30% έως 50% RH

Ιδανικό ποσοστό υγρασίας 40% 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ/ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, 
C-Tick, CDRH, GOST
Περιβαλλοντικά πρότυπα: Energy Star, WEEE, 
RoHS Safety Standard: ISO 15 408

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις (Μ x Υ x Π): 350x192x143 cm
Βάρος: 866 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 Trays #3 έως #5
(4) από Tray #5
(5) απαιτείται ειδικός και ανεξάρτητος φούρνος για 
εκτύπωση φακέλων
(6) από Trays #4 και #5
(7) μεγ. σχήμα Α3 για Tray #1

Επίσημος  αντιπρόσωπος:
Αργοστολίου 11, 17342 Αγ. Δημήτριος 

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

(2)


