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Jedno urządzenie dla 
wszystkich materiałów
Nasze wiodące na rynku urządzenia służą do 
naświetlania: cyfrowych matryc f leksograficz-
nych z powłoką LAMS (na bazie poliestru lub 
metalu), matryc do druku offsetowego i f ilmów 
bezprocesowych oraz materiałów do sitodruku 
cyfrowego.

 • Cyfrowe matryce fleksograficzne: Flint, 
DuPont, MacDermid, Asahi, Toyobo, Toray 
i inne

 • Cyfrowe matryce typograficzne ( na bazie 
poliestru lub metalu): Dantex, Flint, Toray, 
Toyobo i inne

 • Cyfrowe matryce do lakierowania: Flint, 
DuPont

 • Bezprocesowe matryce do druku offse-
towego: Presstek

 • Film: PCI (Laserpoint II), Folex AG (LADF 
0175)

 • Sitodruk rotacyjny: Gallus Screeny

Obsługa matryc
 • Zintegrowane tace podajnika do matryc 

we wszystkich modelach naświetlarek CDI.
 • Klampy zaciskowe matryc we wszystkich 

modelach naświetlarek CDI.
 • Opcjonalnie: stoły EasyLoad do bezpiecz-

nego i wygodnego transportu matryc.

 
Automatyzacja 
naświetlarek  
CDI Spark 4260 i  
CDI Spark 5080
Opcja automatyzacji pozwoli uniknąć błędów 
i strat, które mogą powstać podczas łado-
wania matryc. Funkcja „automatycznego 
ładowania” dla naświetlarek CDI Spark 4260 
i 5080 oferuje w pełni zautomatyzowane 
ładowanie i obsługiwane przez operatora 
rozładowywanie.

Wybierz naświetlarkę, która jest tak 
elastyczna, że umożliwia naświetlanie 
praktycznie dowolnego materiału.

Druk
typograficzny

Film cyfrowyMateriały do
sitodruku

Fleksografia 
cyfrowa

Materiały do 
sitodruku 
płaskiego

Druk offsetowy 
oraz druk 
offsetowy 
bezwodny

Matryce 
analogowe
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Wbudowana technologia UV
Technologia diod UV pozwala przekształcić główną 
ekspozycję UV z niekontrolowanego procesu ana-
logowego w proces cyfrowy o wysokiej precyzji.  

Zalety technologii Inline UV:
 • Jakość: doskonała jakość punktów rastrowych 

i kresek

 • Spójność: najwyższy stopień spójności ekspozycji 

na całej matrycy

 • Kontrolowana ekspozycja: brak różnic w dystrybucji 

światła UV w miarę upływu czasu (w przeciwień-

stwie do systemów z zestawem lamp, w których 

występuje starzenie świetlówek UV)

 • Powtarzalność: identyczna jakość matryc bez 

względu na liczbę zadań

 • Przewidywalność: dokładnie wiesz, jak będzie 

wyglądać wytwarzany produkt

 • Przedłużony okres użytkowania: żywotność ponad 

dziesięciokrotnie dłuższa w porównaniu z analo-

gowymi świetlówkami

 • Technologia zatwierdzana do przetwarzania matryc 

i  tulei termicznych oraz wymywanych rozpusz-

czalnikami

 • Ekologia: zużycie energii przez urządzenia korzy-

stające z technologii Inline UV jest niższe w porów-

naniu z tradycyjnymi technologiami ekspozycji UV

 
Cyfrowa technologia głównej ekspozycji Inline UV 

umożliwia wybranie kształtu punktów na matrycy lub 

tulei. W przypadku konfiguracji Inline UV1 tworzone są 

okrągłe punkty rastrowe, zapewniając znany kształt 

punktów, który jest zgodny z tradycyjnymi kopiora-

mami. Proces sterowany cyfrowo sprawia, że punkty 

mają najwyższą jakość i zachowują idealną spójność 

na całej powierzchni matrycy. Matryce naświetlone 

za pomocą technologii Inline UV1 charakteryzują się 

wyjątkowo spójnymi i wyraźnymi punktami rastro-

wymi. Użycie technologii HD Flexo nie tylko umożliwia 

drukowanie przejść tonalnych do wartości zerowej, 

lecz także uzyskiwanie lepszej jakości apli praktycznie 

pozbawionych przesiań.

Konfiguracja Inline UV2 w połączeniu z zaawansowanym 

rastrowaniem HD Flexo (= Full HD Flexo) powoduje 

utworzenie punktów o unikatowym kształcie, które 

zapewniają najwyższą jakość świateł w połączeniu 

z idealnymi aplami we wszystkich zastosowaniach 

produkcji opakowań elastycznych. Technologia Full 

HD Flexo podnosi także jakość druku na tekturze 

falistej poprzez redukcję efektu paskowania. Ponadto 

technologia Full HD Flexo zapewnia jakość i spójność 

w druku opakowań poprzez podniesienie spójności 

druku i stabilności świateł. 

Dostępność
Naświetlarki CDI Spark 2530, 4835, 4260 i 5080, a 

także naświetlarki CDI Advance Cantilever 1450 i 

1750 można opcjonalnie wyposażyć w moduł eks-

pozycji głównej Inline UV.

HD Flexo i  
Full HD Flexo
HD Flexo ustanawia nowy standard w dziedzinie 

druku fleksograficznego, umożliwiając osiągnięcie 

wyraźnych świateł, płynnych przejść tonalnych, 

wyraźnego tekstu i doskonałych szczegółów obrazu. 

Technologia Full HD Flexo zapewnia perfekcyjne 

przenoszenie farby z doskonałą gęstością optyczną, 

żywe kolory marki, spójność procesu tworzenia 

matryc oraz jedyny w branży przepływ pracy z pełną 

kontrolą cyfrową. Teraz druk fleksograficzny może 

konkurować z rotograwiurą i drukiem offsetowym 

w zastosowaniach związanych z drukiem opako-

wań elastycznych, etykiet i produkcji opakowań z 

tektury falistej.

Korzyści zapewniane przez 
HD Flexo i Full HD Flexo

 • Nieskazitelne i wyraźne obrazy z rozszerzonym 

zakresem tonalnym

 • Jasne i żywe kolory z szerszym gamutem barw

 • Doskonała spójność produkcji matryc

 • Wysoka jakość i standard branżowy obsługiwany przez  

najważniejszych dostawców matryc

Uzyskaj certyfikat 
HD Flexo lub Full 
HD Flexo! HD Flexo 
i Full HD Flexo to 
nowe standardy 
zapewniające wyso-
ką jakość druku 
fleksograficznego. 
Firmy certyfikowa-
ne w zakresie sto-
sowania technologii 
HD Flexo i Full HD 
Flexo należą do naj-
lepszych w branży. 
Mogą one używać 
oznaczenia certyfi-
kacji w swoich mate-
riałach komunika-
cyjnych. 
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Rodzina naświetlarek CDI Spark

Linia produktów CDI Spark to pełna gama naświetlarek cyfrowych matryc 
fleksograficznych przeznaczonych dla różnych branż. Oferta obejmuje zarówno 
małe, jak i bardzo duże naświetlarki do produkcji oznakowań i etykiet, opakowań 
elastycznych oraz małych i średnich opakowań z tektury litej lub falistej. 

Naświetlarkę CDI można wybrać i skonfigurować zgodnie z obecnymi potrzebami, 
a następnie rozszerzać jej funkcjonalność w miarę rozwoju firmy. Rodzina 
naświetlarek CDI Spark obsługuje matryce o dowolnym rozmiarze i zapewnia 
możliwość wyboru dowolnej marki matryc cyfrowych i metody obróbki. Co
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CDI SPARK 

1712
CDI SPARK 

2120
CDI SPARK 

2420
CDI SPARK 

2530
CDI SPARK 

4835
CDI SPARK 

4260 
CDI SPARK 

5080

Typ  
naświetlarki

 • Konstrukcja z bębnem zewnętrznym, układem podciśnienia i zaciskami.
 • Laser światłowodowy o wysokiej mocy klasy 1

Jakość obrazu  • Liniatura rastra: do 250 lpi, w zależności od rozdzielczości obrazu
 • Zakres tonalny 1-99%
 • Standardowy układ optyczny: pełna zmienność w zakresie od 2000 do 2540 ppi w zależności od zadania
 • Układ optyczny o wysokiej rozdzielczości: pełna zmienność w zakresie od 2540 do 4000 ppi w zależności od zadania (do 6 m2/godz. przy 4000 ppi)

Sterowanie 
mechanizmem

 • Grapholas® na komputerze Intel PC z systemem Windows 7. Format pliku wejściowegoLEN lub TIFF jest zgodny ze wszystkimi modelami w rodzinie naświetlarek CDI.

RIP i opcje 
rastrowania

 • Imaging Engine 1712 w zestawie 
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z 

optymalizacją dla fleksografii i typografii
 • Opcja HD Flexo w celu zapewnienia najlepszej jakości 

druku fleksograficznego
 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

 • Opcjonalnie Imaging Engine 2120
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z 

optymalizacją dla fleksografii i sitodruku (okrągłe punkty, 
podwójne okrągłe punkty)

 • Opcja HD Flexo w celu zapewnienia najlepszej jakości 
druku fleksograficznego

 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

 • Imaging Engine 2420
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z 

optymalizacją dla fleksografii (okrągłe punkty, podwójne 
okrągłe punkty)

 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

 • Opcjonalnie Imaging Engine 2530
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z 

optymalizacją dla fleksografii i sitodruku (okrągłe punkty, 
podwójne okrągłe punkty)

 • Opcja HD Flexo w celu zapewnienia najlepszej jakości 
druku fleksograficznego

 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

 • Opcjonalnie Imaging Engine
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z optymalizacją dla fleksografii (okrągłe punkty, podwójne okrągłe 

punkty)
 • Opcja rastrowania HD Flexo w celu zapewnienia najlepszej jakości druku fleksograficznego
 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

Układ optyczny/
wydajność

  

    

Matryce  • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film ablacyjny 
lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 2,54 mm
 • Rozmiar do 420 x 300 mm  

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film ablacyjny 
lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 2,54 mm
 • Rozmiar do 533 x 508 mm lub mniejszy

Opcjonalnie druk typograficzny 
 • Bęben magnetyczny z dostosowanym systemem kołków 

ustalających dla cyfrowych matryc do typografii na bazie 
stali (rozmiar do 533 x 508 mm lub mniejszy)   

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 2,54 mm
 • Rozmiar do 609 x 508 mm lub mniejszy 

Opcjonalnie sitodruk 
 • Bęben magnetyczny z dostosowanym systemem kołków 

ustalających dla cyfrowych matryc do sitodruku na bazie 
stali (rozmiar do 609 x 508 mm lub mniejszy)

 • Próżniowy bęben magnetyczny dla wszystkich cyfrowych 
matryc do sitodruku na bazie poliestru lub stali (rozmiar 
do 609 x 508 mm lub mniejszy)

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 3,94 mm
 • Rozmiar do 635 x 762 mm lub mniejszy 

Opcjonalnie druk typograficzny 
 • Bęben magnetyczny z dostosowanym systemem kołków 

ustalających dla cyfrowych matryc do sitodruku na bazie 
stali (rozmiar do 635 x 815 mm lub mniejszy)

 • Próżniowy bęben magnetyczny dla wszystkich cyfrowych 
matryc do sitodruku na bazie poliestru lub stali (rozmiar 
do 635 x 815 mm lub mniejszy)

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do sitodruku na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 6,35 mm
 • Rozmiar do 1 200 x 900 mm lub mniejszy

Opcjonalnie druk typograficzny 
 • Bęben magnetyczny z dostosowanym systemem kołków 

ustalających dla cyfrowych matryc do sitodruku na bazie 
stali (rozmiar do 1 200 x 900 mm lub mniejszy)

 • Próżniowy bęben magnetyczny dla wszystkich cyfrowych 
matryc do typografii na bazie poliestru lub stali (rozmiar 
do 1 200 x 900 mm lub mniejszy)

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 6,35 mm 
 • Rozmiar do 1 067 x 1 524 mm lub mniejszy

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 6,35 mm 
 • Rozmiar do 1 270 x 2 032 mm lub mniejszy

Wymiary 
urządzenia

 • Szerokość: 860 mm
 • Głębokość: 705 mm
 • Wysokość: 990 mm
 • Waga: 300 kg

 • Szerokość: 1160 mm
 • Głębokość: 700 mm
 • Wysokość: 1050 mm
 • Waga: 320 kg

 • Szerokość: 1160 mm
 • Głębokość: 700 mm
 • Wysokość: 1050 mm
 • Waga: 320 kg

 • Szerokość: 1730 mm
 • Głębokość:  960 mm (taca podajnika zamknięta) 

1260 mm (taca podajnika otwarta)
 • Wysokość: 1128 mm
 • Waga: 1080 kg

 • Szerokość:  2090 mm (aż do Optics 40) 
91,3 / 2320 mm (Optics 80)

 • Głębokość: 1710 mm
 • Wysokość: 1190 mm
 • Waga: 1330 kg

 • Szerokość: 2800 mm                     
 • Głębokość:  1100 mm (pokrywa zamknięta) 

1670 mm (pokrywa otwarta)
 • Wysokość:  1160 mm                       
 • Waga: 1800 kg                    

 • Szerokość: 3250 mm
 • Głębokość:  1750 mm (pokrywa zamknięta)  

1890 mm (pokrywa otwarta)
 • Wysokość: 1005 mm
 • Waga: 2500 kg

Wymagania 
dotyczące 
instalacji

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieiowa i urządzenie 
odsysające

 • Elektryczne: 
Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Układ wylotowy: 90-250 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa i urządzenie 
odsysające

 • Elektryczne:  
Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa i 
urządzenie odsysające

 • Nie jest konieczne zewnętrzne podawanie sprężonego 
powietrza

 • Nie jest konieczne zewnętrzne chłodzenie wodą
 • Elektryczne:  

Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz  
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA 

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa i 
urządzenie odsysające

 • Elektryczne:  
Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa, 
urządzenie odsysające i sprężarka

 • Elektryczne: 
Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,1 kVA 
Sprężarka powietrza: 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa, 
urządzenie odsysające i sprężarka

 • Nie jest konieczne zewnętrzne chłodzenie wodą
 • Elektryczne:  

Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz  
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA 
Sprężarka powietrza: 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa, 
urządzenie odsysające i sprężarka

 • Nie jest konieczne zewnętrzne chłodzenie wodą
 • Elektryczne:  

Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA 
Sprężarka powietrza: 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

7.5 0.75 m²/h 7.5 0.75 m²/h

10 1.0 m²/h

Rodzina naswietlarek CDI Spark



CDI SPARK 

1712
CDI SPARK 

2120
CDI SPARK 

2420
CDI SPARK 

2530
CDI SPARK 

4835
CDI SPARK 

4260 
CDI SPARK 

5080

Typ  
naświetlarki

 • Konstrukcja z bębnem zewnętrznym, układem podciśnienia i zaciskami.
 • Laser światłowodowy o wysokiej mocy klasy 1

Jakość obrazu  • Liniatura rastra: do 250 lpi, w zależności od rozdzielczości obrazu
 • Zakres tonalny 1-99%
 • Standardowy układ optyczny: pełna zmienność w zakresie od 2000 do 2540 ppi w zależności od zadania
 • Układ optyczny o wysokiej rozdzielczości: pełna zmienność w zakresie od 2540 do 4000 ppi w zależności od zadania (do 6 m2/godz. przy 4000 ppi)

Sterowanie 
mechanizmem

 • Grapholas® na komputerze Intel PC z systemem Windows 7. Format pliku wejściowegoLEN lub TIFF jest zgodny ze wszystkimi modelami w rodzinie naświetlarek CDI.

RIP i opcje 
rastrowania

 • Imaging Engine 1712 w zestawie 
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z 

optymalizacją dla fleksografii i typografii
 • Opcja HD Flexo w celu zapewnienia najlepszej jakości 

druku fleksograficznego
 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

 • Opcjonalnie Imaging Engine 2120
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z 

optymalizacją dla fleksografii i sitodruku (okrągłe punkty, 
podwójne okrągłe punkty)

 • Opcja HD Flexo w celu zapewnienia najlepszej jakości 
druku fleksograficznego

 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

 • Imaging Engine 2420
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z 

optymalizacją dla fleksografii (okrągłe punkty, podwójne 
okrągłe punkty)

 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

 • Opcjonalnie Imaging Engine 2530
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z 

optymalizacją dla fleksografii i sitodruku (okrągłe punkty, 
podwójne okrągłe punkty)

 • Opcja HD Flexo w celu zapewnienia najlepszej jakości 
druku fleksograficznego

 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

 • Opcjonalnie Imaging Engine
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z optymalizacją dla fleksografii (okrągłe punkty, podwójne okrągłe 

punkty)
 • Opcja rastrowania HD Flexo w celu zapewnienia najlepszej jakości druku fleksograficznego
 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

Układ optyczny/
wydajność

  

    

Matryce  • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film ablacyjny 
lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 2,54 mm
 • Rozmiar do 420 x 300 mm  

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film ablacyjny 
lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 2,54 mm
 • Rozmiar do 533 x 508 mm lub mniejszy

Opcjonalnie druk typograficzny 
 • Bęben magnetyczny z dostosowanym systemem kołków 

ustalających dla cyfrowych matryc do typografii na bazie 
stali (rozmiar do 533 x 508 mm lub mniejszy)   

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 2,54 mm
 • Rozmiar do 609 x 508 mm lub mniejszy 

Opcjonalnie sitodruk 
 • Bęben magnetyczny z dostosowanym systemem kołków 

ustalających dla cyfrowych matryc do sitodruku na bazie 
stali (rozmiar do 609 x 508 mm lub mniejszy)

 • Próżniowy bęben magnetyczny dla wszystkich cyfrowych 
matryc do sitodruku na bazie poliestru lub stali (rozmiar 
do 609 x 508 mm lub mniejszy)

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 3,94 mm
 • Rozmiar do 635 x 762 mm lub mniejszy 

Opcjonalnie druk typograficzny 
 • Bęben magnetyczny z dostosowanym systemem kołków 

ustalających dla cyfrowych matryc do sitodruku na bazie 
stali (rozmiar do 635 x 815 mm lub mniejszy)

 • Próżniowy bęben magnetyczny dla wszystkich cyfrowych 
matryc do sitodruku na bazie poliestru lub stali (rozmiar 
do 635 x 815 mm lub mniejszy)

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do sitodruku na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 6,35 mm
 • Rozmiar do 1 200 x 900 mm lub mniejszy

Opcjonalnie druk typograficzny 
 • Bęben magnetyczny z dostosowanym systemem kołków 

ustalających dla cyfrowych matryc do sitodruku na bazie 
stali (rozmiar do 1 200 x 900 mm lub mniejszy)

 • Próżniowy bęben magnetyczny dla wszystkich cyfrowych 
matryc do typografii na bazie poliestru lub stali (rozmiar 
do 1 200 x 900 mm lub mniejszy)

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 6,35 mm 
 • Rozmiar do 1 067 x 1 524 mm lub mniejszy

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 6,35 mm 
 • Rozmiar do 1 270 x 2 032 mm lub mniejszy

Wymiary 
urządzenia

 • Szerokość: 860 mm
 • Głębokość: 705 mm
 • Wysokość: 990 mm
 • Waga: 300 kg

 • Szerokość: 1160 mm
 • Głębokość: 700 mm
 • Wysokość: 1050 mm
 • Waga: 320 kg

 • Szerokość: 1160 mm
 • Głębokość: 700 mm
 • Wysokość: 1050 mm
 • Waga: 320 kg

 • Szerokość: 1730 mm
 • Głębokość:  960 mm (taca podajnika zamknięta) 

1260 mm (taca podajnika otwarta)
 • Wysokość: 1128 mm
 • Waga: 1080 kg

 • Szerokość:  2090 mm (aż do Optics 40) 
91,3 / 2320 mm (Optics 80)

 • Głębokość: 1710 mm
 • Wysokość: 1190 mm
 • Waga: 1330 kg

 • Szerokość: 2800 mm                     
 • Głębokość:  1100 mm (pokrywa zamknięta) 

1670 mm (pokrywa otwarta)
 • Wysokość:  1160 mm                       
 • Waga: 1800 kg                    

 • Szerokość: 3250 mm
 • Głębokość:  1750 mm (pokrywa zamknięta)  

1890 mm (pokrywa otwarta)
 • Wysokość: 1005 mm
 • Waga: 2500 kg

Wymagania 
dotyczące 
instalacji

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieiowa i urządzenie 
odsysające

 • Elektryczne: 
Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Układ wylotowy: 90-250 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa i urządzenie 
odsysające

 • Elektryczne:  
Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa i 
urządzenie odsysające

 • Nie jest konieczne zewnętrzne podawanie sprężonego 
powietrza

 • Nie jest konieczne zewnętrzne chłodzenie wodą
 • Elektryczne:  

Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz  
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA 

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa i 
urządzenie odsysające

 • Elektryczne:  
Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa, 
urządzenie odsysające i sprężarka

 • Elektryczne: 
Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,1 kVA 
Sprężarka powietrza: 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa, 
urządzenie odsysające i sprężarka

 • Nie jest konieczne zewnętrzne chłodzenie wodą
 • Elektryczne:  

Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz  
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA 
Sprężarka powietrza: 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa, 
urządzenie odsysające i sprężarka

 • Nie jest konieczne zewnętrzne chłodzenie wodą
 • Elektryczne:  

Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA 
Sprężarka powietrza: 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

7.5 0.75 m²/h

10 1.0 m²/h

15 1.5 m²/h

7.5 0.75 m²/h

10 1.0 m²/h

15 1.5 m²/h

25 2.5 m²/h

15 1.5 m²/h

25 2.5 m²/h

40 4.0 m²/h

80 8.0 m²/h
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Typ  
naświetlarki

 • Konstrukcja z bębnem zewnętrznym, układem podciśnienia i zaciskami.
 • Laser światłowodowy o wysokiej mocy klasy 1

Jakość obrazu  • Liniatura rastra: do 250 lpi, w zależności od rozdzielczości obrazu
 • Zakres tonalny 1-99%
 • Standardowy układ optyczny: pełna zmienność w zakresie od 2000 do 2540 ppi w zależności od zadania
 • Układ optyczny o wysokiej rozdzielczości: pełna zmienność w zakresie od 2540 do 4000 ppi w zależności od zadania (do 6 m2/godz. przy 4000 ppi)

Sterowanie 
mechanizmem

 • Grapholas® na komputerze Intel PC z systemem Windows 7. Format pliku wejściowegoLEN lub TIFF jest zgodny ze wszystkimi modelami w rodzinie naświetlarek CDI.

RIP i opcje 
rastrowania

 • Imaging Engine 1712 w zestawie 
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z 

optymalizacją dla fleksografii i typografii
 • Opcja HD Flexo w celu zapewnienia najlepszej jakości 

druku fleksograficznego
 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

 • Opcjonalnie Imaging Engine 2120
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z 

optymalizacją dla fleksografii i sitodruku (okrągłe punkty, 
podwójne okrągłe punkty)

 • Opcja HD Flexo w celu zapewnienia najlepszej jakości 
druku fleksograficznego

 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

 • Imaging Engine 2420
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z 

optymalizacją dla fleksografii (okrągłe punkty, podwójne 
okrągłe punkty)

 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

 • Opcjonalnie Imaging Engine 2530
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z 

optymalizacją dla fleksografii i sitodruku (okrągłe punkty, 
podwójne okrągłe punkty)

 • Opcja HD Flexo w celu zapewnienia najlepszej jakości 
druku fleksograficznego

 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

 • Opcjonalnie Imaging Engine
 • Standardowy RIP PostScript/PDF
 • RIP obejmujący rastrowanie o wysokiej jakości z optymalizacją dla fleksografii (okrągłe punkty, podwójne okrągłe 

punkty)
 • Opcja rastrowania HD Flexo w celu zapewnienia najlepszej jakości druku fleksograficznego
 • Dostępne dodatkowe moduły rastrowania i proofingu

Układ optyczny/
wydajność

  

    

Matryce  • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film ablacyjny 
lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 2,54 mm
 • Rozmiar do 420 x 300 mm  

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film ablacyjny 
lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 2,54 mm
 • Rozmiar do 533 x 508 mm lub mniejszy

Opcjonalnie druk typograficzny 
 • Bęben magnetyczny z dostosowanym systemem kołków 

ustalających dla cyfrowych matryc do typografii na bazie 
stali (rozmiar do 533 x 508 mm lub mniejszy)   

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 2,54 mm
 • Rozmiar do 609 x 508 mm lub mniejszy 

Opcjonalnie sitodruk 
 • Bęben magnetyczny z dostosowanym systemem kołków 

ustalających dla cyfrowych matryc do sitodruku na bazie 
stali (rozmiar do 609 x 508 mm lub mniejszy)

 • Próżniowy bęben magnetyczny dla wszystkich cyfrowych 
matryc do sitodruku na bazie poliestru lub stali (rozmiar 
do 609 x 508 mm lub mniejszy)

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 3,94 mm
 • Rozmiar do 635 x 762 mm lub mniejszy 

Opcjonalnie druk typograficzny 
 • Bęben magnetyczny z dostosowanym systemem kołków 

ustalających dla cyfrowych matryc do sitodruku na bazie 
stali (rozmiar do 635 x 815 mm lub mniejszy)

 • Próżniowy bęben magnetyczny dla wszystkich cyfrowych 
matryc do sitodruku na bazie poliestru lub stali (rozmiar 
do 635 x 815 mm lub mniejszy)

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do sitodruku na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 6,35 mm
 • Rozmiar do 1 200 x 900 mm lub mniejszy

Opcjonalnie druk typograficzny 
 • Bęben magnetyczny z dostosowanym systemem kołków 

ustalających dla cyfrowych matryc do sitodruku na bazie 
stali (rozmiar do 1 200 x 900 mm lub mniejszy)

 • Próżniowy bęben magnetyczny dla wszystkich cyfrowych 
matryc do typografii na bazie poliestru lub stali (rozmiar 
do 1 200 x 900 mm lub mniejszy)

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 6,35 mm 
 • Rozmiar do 1 067 x 1 524 mm lub mniejszy

 • Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe, film 
ablacyjny lub matryce do typografii na bazie poliestru

 • Użyteczna grubość matrycy: 0,76 do 6,35 mm 
 • Rozmiar do 1 270 x 2 032 mm lub mniejszy

Wymiary 
urządzenia

 • Szerokość: 860 mm
 • Głębokość: 705 mm
 • Wysokość: 990 mm
 • Waga: 300 kg

 • Szerokość: 1160 mm
 • Głębokość: 700 mm
 • Wysokość: 1050 mm
 • Waga: 320 kg

 • Szerokość: 1160 mm
 • Głębokość: 700 mm
 • Wysokość: 1050 mm
 • Waga: 320 kg

 • Szerokość: 1730 mm
 • Głębokość:  960 mm (taca podajnika zamknięta) 

1260 mm (taca podajnika otwarta)
 • Wysokość: 1128 mm
 • Waga: 1080 kg

 • Szerokość:  2090 mm (aż do Optics 40) 
91,3 / 2320 mm (Optics 80)

 • Głębokość: 1710 mm
 • Wysokość: 1190 mm
 • Waga: 1330 kg

 • Szerokość: 2800 mm                     
 • Głębokość:  1100 mm (pokrywa zamknięta) 

1670 mm (pokrywa otwarta)
 • Wysokość:  1160 mm                       
 • Waga: 1800 kg                    

 • Szerokość: 3250 mm
 • Głębokość:  1750 mm (pokrywa zamknięta)  

1890 mm (pokrywa otwarta)
 • Wysokość: 1005 mm
 • Waga: 2500 kg

Wymagania 
dotyczące 
instalacji

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieiowa i urządzenie 
odsysające

 • Elektryczne: 
Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Układ wylotowy: 90-250 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa i urządzenie 
odsysające

 • Elektryczne:  
Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa i 
urządzenie odsysające

 • Nie jest konieczne zewnętrzne podawanie sprężonego 
powietrza

 • Nie jest konieczne zewnętrzne chłodzenie wodą
 • Elektryczne:  

Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz  
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA 

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa i 
urządzenie odsysające

 • Elektryczne:  
Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa, 
urządzenie odsysające i sprężarka

 • Elektryczne: 
Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,1 kVA 
Sprężarka powietrza: 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa, 
urządzenie odsysające i sprężarka

 • Nie jest konieczne zewnętrzne chłodzenie wodą
 • Elektryczne:  

Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz  
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA 
Sprężarka powietrza: 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

 • W zestawie oddzielna pompa podciśnieniowa, 
urządzenie odsysające i sprężarka

 • Nie jest konieczne zewnętrzne chłodzenie wodą
 • Elektryczne:  

Naświetlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz 
Moduł wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA 
Sprężarka powietrza: 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

8.0 m²/h

15 1.5 m²/h

25 2.5 m²/h

40 4.0 m²/h

80 8.0 m²/h

15 1.5 m²/h

25 2.5 m²/h

40 4.0 m²/h

80 8.0 m²/h


