
Digitálne technológie 
Ako ovládnuť CMYK digitálom a tlačiť aj za jeho hranicami 
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Trendy a fakty 

Kam smeruje tlačiarenské odvetvie? 
 

Celosvetový počet firiem v oblasti ofset, flexo, hĺbkotlač: 
 
 1995 – 1,615,543 
 2005 – 1,153,966 
 2015 –    670,000 
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Trendy a fakty 

Tlačové úlohy sa zmenšujú 
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Trendy a fakty 

 Západná Európa – cca 700 000 zamestnancov v 90 000 firmách v r. 2010 – 
klesajúci trend 

Klesajúci objem kapitálu a investícií 
 Stúpajúce prevádzkové aj nepredvídateľné náklady  
 V UK o 250% vyšší pomer neúspechu v tlačovom odvetví pri porovnaní s 

ostatným odvetviam 
 Priemerne 1 zo 4 firiem generuje stratu 
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Porovnanie workflow ofset vs. digitál 

 



Aj takto môže byť dlhý hárkový digitál... 
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...a aj takto robustný 
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Trendy 

Personalizovaná tlač, variabilné dáta 
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Solution diagram 
W2P and POD 
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Move some finishing V1 and V2 from offline to online 



Dokončovanie 



 Flexibilné online dokončovanie minimalizuje náklady na mzdy a ľudské chyby 

 Dierovanie 

 Multi dierovanie pre hrebeňovú väzbu 

 Spinkovanie 

 Skladanie 

 Brožúrovanie 

 Lepená väzba 

 

 Modularita online dokončovania zvyšuje flexibilitu a rozširuje ponuku na základe 
potrieb zákazníkov 

Mimoriadna modularita dokončovania 

Veľká variabilita v pripojiteľnosti online finišerov vrátane lepenej väzby 



Prehľad systému 

Nová technológia pre lepšiu 
kvalitu zobrazovania a výkon: 
- 1200 dpi LED technol. 
- Technológia s transferovým 
pásom 
- Detekcia šikmého podania 
- Fixačná NIP technológia 
-Jednotka vyrovnávania papiera 
- TCR senzor 

Dotykový monitor 
(38 cm) s novým 
grafickým 
rozhraním. 

Vstupný zásobník 
PFU s vákuovým 
podávaním. 
Možnosť zapojenia 
do  tandemu. 

Zásobník PI-PFU 
s vákuovým 
podávaním. 
Rovnaký ako    
PF-703 PFU. 

Nová GP-501 dierovacia 
jednotka (GBC punching). 
Početné, zákazníkom 
vymeniteľné ‘dierovacie 
hlavy’. 

Vylepšené a sčasti 
znovu navrhnuté 
finišery pre lepšiu 
spoľahlivosť a 
výkon. 

Vyššia modularita 
systému (až do 46 
rôznych konfigurácií). 
Napr. kombinácia 
skladania, dierovania, 
brožúrovania, lepenej 
väzby a spinkovania v 
jednom systéme. 

Do 14,000 hárkov z 8 
zásobníkov. Gramáž 
papiera od 40 do 350g/m² 
PF-702 = 6000 
PF-703 = 5000 
Výhrev.jednotka HT-506 

Nový finišer PB-503 
pre lepenú väzbu V2 
s prepravným 
vozíkom na výstupe, 
antipachovou 
jednotkou. Pripojiteľný 
k  FS-521. 



 Vzduchová separácia papiera pre podporu spracovania širokej škály typov 
papiera 

 Výrazné potlačenie efektu zakrivenia papiera – „hybrid decurling function“  

 Vyrovnávanie zvlhčovaním redukuje nadmernú teplotu papiera a statickú energiu 
– výsledkom je rovný papier na výstupe a väčší komfort pri následnom 
spracovaní 

 Možnosť spracovania až do gramáže 300g/m2 

Vysoká spoľahlivosť pri podávaní veľkej škály médií prináša ďalšie 
obchodné príležitosti pre poskytovateľov tlače.  
 

Hybrid Decurler 

Jedinečná spoľahlivosť a použiteľnosť 



Vysoká stabilita kvality tlače 

Stálosť výtlačkov znamená udržanie profesionálnej kvality  
zobrazovania od prvej strany po poslednú 

 Stabilita kvality tlače pri nepretržitej prevádzke od prvej strany až po 5000 

 IDC (Image Density Control) – senzorom kontrolovaná denzita farieb v reálnom čase 

 Colour Density Control zabezpečuje stabilitu denzity farieb aj pri použití rôznych typov 
papiera 

 Stabilita kalibrácie farieb je zabezpečená priamo pri tlači vďaka vylepšenej funkcii 
nastavenia vyváženosti denzít jednotlivých farebných kanálov 

Colour Density Control 



Prehľad farebných digitálnych 
zariadení 



Konica Minolta LineUp 

bizhub PRESS C8000 80ppm Colour 

bizhub PRESS C7000P 71ppm Colour 

bizhub PRESS C7000 71ppm Colour 

bizhub PRESS C6000 60ppm Colour 

bizhub PRO C7000 71ppm Colour 

bizhub PRO C6000 60ppm Colour 

bizhub PRO C6000L 60ppm Colour 

bizhub PRO C754DS 60ppm Colour 

bizhub PRO C70hc 



Porovnanie farieb 



NOVÝ High Chroma Toner 
Polymerizovaný toner pozostáva z dvoch komponentov živice a farbiva. 
Živicová časť zabezpečuje prilepenie tonera na papier a farbivo príslušnú 
farbu. Čím viac svetla farbivo odrazí, tým je vyššia saturácia farby a vidíme 
viacej farieb. 

 
 Simitri HD Toner 

Light 

Light 

cca 80% Odraz 

cca 60% Odraz 
cca  
40% Absorpcia 

cca 
20% Absorpcia 

High Chroma Toner 

Farbivo 

Farbivo 



Aké farby má konvenčný toner? 

Farebný gamut konvenčného tonera je blízky k offsetovej farbe, preto vyhovuje 

simulácii offsetovej tlače. 

 Konvenčný toner  Offsetová tlač 



 Offsetová tlač 

A ako je to s RGB ? 

Predsa len, sRGB gamut je podstatne väčší ako CMYK-ový štandard,  

a tvar je veľmi rozdielny. 

 sRGB  Konvenčný toner 



 Konvenčný toner 

sRGB v.s. bizhub PRESS C70hc 

Gamut pri tlači s hc tonerom je oveľa bližší k sRGB.  

Preto je možné mať výstup oveľa zhodnejší s monitorom a dátami 

sRGB. 

 sRGB  High chroma toner 



bizhub PRESS C7000 vs. bizhub PRESS C70hc 

Yellow :   Farba je natiahnutá.  
Magenta :  Uhol odtieňa je posunutý, farba je natiahnutá.  
Cyan :  Uhol odtieňa je posunutý, jas je výraznejší. 

 bizhub PRSS C70hc Toner  bizhub PRESS C7000 Toner 



C7000 v.s. C70hc 

bizhub PRESS C70hc toner je bližší k sRGB gamut než bizhub PRESS 
C7000.  

Ale, v niektorých oblastiach farieb je gamut bizhub PRESS C70hc gamut 

menší než bizhub PRO C7000. 

 bizhub PR 70hc Toner  bizhub PRSS C7000 Toner 



Creo Test 

 Na doplnenie k výsledkom  Pantone, Creo testovalo: 

 CREO testy  

 bizhub PRO C6501 sIC-304 Plus 

 bizhub PRO C65hc sIC-304 Plus 

 Vytlačených 1176 Pantone farieb 

 919 farieb bolo bližšie na bizhub PRO C65hc ( delta E00 ) 

 257 farieb bolo bližšie na bizhub PRO C6501 ( delta E00 ) 

 Priemerné delta E00 nabizhub PRO C65hc bola 3,33 

 Priemerné delta E00 nabizhub PRO C6501 bola 5,72 

 

 



Sumár 

 bizhub PRESS C7000 vyhovuje podmienkam offsetovej tlače 
 bizhub PRESS C70hc je bližší k sRGB monitoru 
 bizhub PRESS C70hc farby vyzerajú "živšie" pre RGB súbory 

 
Cieľový segment PRESS C70hc: 
 
 Fotografické štúdiá (fotky, fotobooky atď.) 
 Tlač korporátnych dokumentov (logá s registrovanou farbou mimo 

CMYK gamutu, reklamne letáky...) 
 Tlač dokumentov vytvorených z PANTONE farieb 
 

 



Ďakujem za pozornosť 

Peter Lauko 
Production Printing Sales Manager 
 
e-mail: peter.lauko@konicaminolta.sk 
mobil:  0915 997 747 
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