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Industrial Printing ponúka 
nevídané možnosti tlače!
Byť schopný reagovať na všetky požiadavky trhu, byť efektívnejší ako ostatní, či tlačiť rýchlejšie 

a na najrôznejšie materiály. To sú len niektoré z požiadaviek zákazníkov z grafického prostredia,  

ktorým Konica Minolta vyšla v ústrety a na trh prináša veľkoformátové zariadenie určené pre grafické 

prostredie – EFI H1625 LED. 

Na rozdiel od čiernobielych a farebných tonerových 
veľkoformátových zariadení určených pre čiarovú grafiku, 
výkresy a mapy je toto atramentové zariadenie určené skôr 
pre grafické prostredie. Je vhodné pre komerčné tlačiarne, 
kopírovacie centrá, výrobcov obalov či marketingové 
agentúry. Ide totiž o veľkoformátovú LED UV atramentovú 
hybridnú tlačiareň. Je tak len na vašom rozhodnutí, či chcete 
využiť výhody širokouhlej tlače z rolky alebo tlačiť na plochu. 
Zariadenie vám garantuje bezchybnú tlač až do šírky 
1,6 metra. Jeho prednosti najviac vyniknú pri stredných, 
menších a často meniacich sa zákaziek. 

Potlačí všetko

Veľkou devízou zariadenia EFI H1625 LED je možnosť 
potlačenia najrôznejších druhov flexibilných médií, ako aj 
pevných materiálov. Ak k vám príde zákazník s požiadavkou 
potlačiť papier, drevo, PVC, plátno, vinyl či polykarobonáty, 
pre toto zariadenie to nie je žiadny problém. Oceníte, 
že výtlačky sú okamžite suché a môžu tak byť okamžite 

expedované zákazníkom. Odpadá vám tak čas strávený 
sušením a vytvrdzovaním. Môže za to pokroková LED 
UV technológia, ktorá vysušuje nanesený atrament. A to 
všetko je dosahované pri rýchlosti tlače až 42 m² za hodinu.  
Zariadenie je tak vhodné pre tlač POP (Point of purchase) 
a POS (Point of sale) materiálov a pre najrôznejšie značenia 
(signage applications). „Tlač plagátov, POP marketingových 
materiálov pre maloobchod, banery, grafika na podlahu 
a okná obchodných centier, retailové stojany, potlačené dvere, 
štítky, gitary a mnoho iných vecí zvládne EFI H1625 LED 
bez starostí,“ konštatuje Štefan Peľo, produktový manažér 
značky Konica Minolta. EFI H1625 LED vám prinesie veľkú 
konkurenčnú výhodu. V jednom zariadení budete môcť 
rýchlo, efektívne a najmä hospodárne obsluhovať väčšie 
množstvo menších zákaziek. 

Efektívne a pritom ekologické

Zariadenie EFI H1625 LED je efektívne z každého pohľadu. 
Okrem multifunkčného použitia optimalizuje aj spotrebu 
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atramentu pri tlači. Výsledkom sú minimálne hodnoty 
prchavých organických zlúčenín v porovnaní so zariadeniami 
na báze rozpúšťadla. Rovnako zariadenie produkuje pri svojej 
práci menej tepla ako latexové tlačiarne. Výsledkom sú 
vaše znížené náklady na energie. Vďaka tomu, že tlačiareň 
pracuje so systémom CMYK+2 biele farby, ako aj 8-stupňovou 
variabilnou šedou škálou je garantovaná aj vaša zvýšená 
efektivita realizácie zákazok. Ak uvažujete nad rozširovaním, 
alebo modernizáciou svojich veľkoformátových tlačiarní, 
môže vám EFI H1625 LED pomôcť k väčšej diverzifikácii 
a vyššej ziskovosti. 

Čiernobiele veľkoformátové zariadenia

Čiernobiele a farebné tonerové veľkoformátové zariadenia 
sú určené najmä pre čiarovú grafiku, výkresy a mapy. 
Čiernobiele sa od seba odlišujú najmä rýchlosťou tlače.  
KIP 770 disponuje rýchlosťou 1,6 A0 za min. Vyššie rady 
sú schopné dosahovať rýchlosť tlače až 7 A0 za min. Všetky 
modely majú integrovaný plnohodnotný veľkoformátový 
farebný skener, ktorý umožňuje tlač z USB a skenovania 
priamo do USB. Rozlíšenie skeneru je pri jednotlivých 
modeloch rovnaké. Rozdiel medzi jednotlivými zariadeniami 
môžete nájsť aj v počte integrovaných roliek papiera. 
KIP 770 disponuje 1 rolkou, zatiaľ čo model KIP 7970 
má v sebe zabudované až 4 rolky. Jednotlivé modely 
disponujú softvérovým vybavením na tlač z cloudového 
prostredia (mobil, tablet), ako aj manažérskym softvérovým 
vybavením. Či už sú to najrôznejšie reporty, alebo 
počítanie nákladov. V prípade potreby si môžete zariadenie 
doplniť ďalším skenerom, ktorý má ešte vyššiu kvalitu 

a rýchlosť, ako ten integrovaný. K jednotlivým modelom 
môžete pripojiť najrôznejšie príslušenstvo. Ako napríklad 
vysokokapacitný stohovač na papier alebo skladačku 
výkresov. Tá vás odbremení od skladania výkresov. Produkčné 
zariadenia dokážu totiž plne automaticky zložiť veľkosť 
výkresu A0 až na veľkosť A4.  

Farebné veľkoformátové zariadenia

Všetky farebné veľkoformátové zariadenia disponujú 
rovnakou rýchlosťou tlače. Rozdiel medzi nimi spočíva 
najmä v dvoch veciach. Jednak je to v tom, či zariadenia majú 
integrovaný skener (KIP 860, KIP 880), skener nemajú 
(KIP 850, KIP 870), ale aj v počte roliek.  Vybrať si môžete 
modely s 2 alebo 4 integrovanými rolkami. Príslušenstvo, 
ktoré sa dá zabudovať do zariadenia je rovnaké, ako v prípade 
čiernobielych zariadení. Dĺžka tlače sa pohybuje od 210 mm 
až do 64 metrov. Všetky modely podporujú tlač všetkých 
formátov vytvorených v programe AutoCAD.

www.konicaminolta.sk


