
Rozmer tlačového stola je 1,25 x 2,5 m. Tlačiareň ponúka 

potlač akéhokoľvek materiálu do maximálnej výšky 50,8 mm. 

Acuity 15 disponuje fotografickou kvalitou tlače vďaka 

konfigurácii CMYK+W za použitia tlačových hláv Toshiba 

TEC CE4 (dva kanály na jednu farbu) s variabilnou kvapkou 

tlače 6-42 pikolitrov pre lepšiu reprodukciu farieb. 

Usporiadanie tlačových hláv:

Fujifilm pre svoje tlačiarne vyrába špeciálne UV  atramenty 

so širokým farbeným gamutom. Pre dané zariadenie sú 

použiteľné dva typy  atramentov: trieda KN - flexibilný 

atrament s vysokou adhéziou alebo trieda KV - vákuovo 

tvarovateľné atramenty. 

04_17_Nová Acuity 15

Nová Acuity 15 

Spoločnosť Fujifilm rozširuje svoje portfólio flatbedových tlačiarní o novú tlačiareň Acuity 15. Vyvinutá 

bola na základe požiadaviek zákazníkov, predovšetkým z hľadiska nižšej ceny a rovnako kvalitného výstupu 

ako u predošlých verzií Acuity Advance a Acuity Select. 

Vďaka 3-zónovému vákuovému stolu zákazník ľahšie 

manipuluje a zakladá médiá s minimálnym/ žiadnym 

priestorom pre maskovanie. Tlačiareň ponúka možnosť tlače 

v 6-tich tlačových módoch, kde najrýchlejší dosahuje rýchlosť 

tlače až 23 m2/h. UV vytvrdzovanie zabezpečuje okamžité 

následné spracovanie potlačených materiálov. 

Rozšírenie o zostavu Roll-to-Roll je možné aj u tejto verzie, 

a to v maximálnej šírke tlače 2,2 m ako aj o antistatickú tyč 

pre jednoduchšiu potlač dosiek.

Pre porovnanie uvádzame tabuľku so špecifikáciou 

jednotlivých flatbedových tlačiarní Acuity, od rýchlosti 

tlače 23 m2/h až po 155 m2/h. Konfigurácie 4, 6 alebo 

8-mich farieb za použitia  light kanálov. Biela a lak sú určené 

pre kreatívnu tlač a vysokokvalitné produkty. Vývoj stále 

napreduje a v triede Acuity Select a Acuity F sa zákazník 

stretne aj s viac zónovým stolom alebo registračnými pinmi 

po okraji, či automatickým čistením tlačových hláv. 

Portfólio je rozsiahle, už si len vybrať podľa svojich 

požiadaviek!   
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04_17_Umění zaujmout… graickou etiketou

Etiketa má ale další funkce - marketingové, informační, 

logistické, ochranné ale třeba i technické. Výrobní proces 

a použité materiály určují životnost etikety i způsob užití. 

Nejčastěji se s etiketou setkáváme u spotřebních výrobků 

a každé tržní prostředí klade na její podobu i výrobu jiné 

nároky.

Základními a nejčastějšími trhy jsou:

1)  potraviny, kde použití etiket podněcuje apetit a musí 

také odpovídat hygienickým i bezpečnostním pravidlům. 

Potravinářské etikety nesou informace o složení, 

expirační době a jsou rozličné - od jednoduchých 

papírových etiket na marmelády až po sofistikované 

etikety pro gurmánské zboží;

2)  nápoje, kde se setkáváme s množstvím výrobků 

od limonád s krátkou životností až po víno a destiláty 

opatřené luxusními etiketami. Kromě dekorativnosti 

jsou důležité omyvatelnost, recyklovatelnost 

a rychlá zpracovatelnost v plnící lince. Etikety bývají 

zušlechťovány termobarvami, prégovány či doplňovány 

horkou a reliéfní ražbou;

3)  zdraví a krása, kde etikety musí spouštět pozitivní 

emoce spojené s péčí o tělo. Uplatňují se tak materiály, 

Umění zaujmout… graickou etiketou

Na první pohled od sebe odlišit výrobky není jednoduché. Pokud se to povede, obchodní úspěch je zaručen.  

Etiketa je nástrojem, jak získat vybíravého zákazníka, poskytnout mu nutné nákupní emoce.

které například maskují, že jde o etiketu,  

a které jsou kombinací složitých zušlechťujících  

technik, jako jsou perleťové a speciální laky  

či metalické efekty. Náročné vlhké prostředí  

vyžaduje vhodné materiály pro dlouhodobé  

skladování;

4)  farmacie, kde jsou vitamíny, volně dostupné léky 

či potravinové doplňky nejčastějšími nositeli etiket. 

Nezbytností jsou kontrolované výrobní podmínky 

a aplikace bezpečnostních prvků při výrobě etiket.  

Ty chrání zdraví uživatele a výrobce i nositele značky 

před zneužitím nebo napodobováním;

5)  průmysl, kde je dekorativní funkce etiket omezená 

a sdílí se informace o složení nebo o způsobu 

použití. Mnohé etikety musí vyhovovat požadavkům 

na např. tepelnou odolnost, dobrou přilnavost,  

vysokou trvanlivost, otěruvzdornost  

nebo voděodolnost;

6)  domácnosti, vysoká míra podobných výrobků klade 

vyšší nároky na odlišení a získání zájmu potenciálního 

kupce. Atraktivní design, cenové pobídky společně 

s velmi podrobnými informačními údaji zde kladou 

na výrobu etiket větší nároky.

Fujifilm
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