
Fırsattan yararlanın. 
Ödülleri toplayın.
Hızlı dönüş sağlayan, yüksek marjlı, geniş formatlı baskı ile sunduğunuz ürünleri, müşteri 

tabanınızı ve net gelirinizi artırın.

H1625 LED
 Geniş formatlı inkjet yazıcı

Yüksek çözünürlüklü görüntüleme 
fırsatını yakalayın

• 4 renk artı beyaz ile çok çeşitli sert ve yumuşak 
malzemeye baskı yapın.

• Gerçek 8 seviyeli, değ iş ken damlalı gri ölçekli 
yazdırma özelliğ i sayesinde fotoğ rafa yakın 
görüntüler, doygun renkler ve pürüzsüz geçişler 
sunarak müş teri memnuniyetini artırın.

• İsteğe bağlı olarak edinebileceğiniz sektör lideri 
beyaz mürekkepli ve tek geçişli, çok katmanlı baskı 
özelliği ile birinci sınıf kenar boşluğu uygulamaları 
sunarak daha yüksek bir kâr fırsatına sahip olun.

LED'lerin sağladığı ödülleri toplayın

• Çok daha çeşitli malzeme üzerine baskı ile daha 
fazla uygulamaya ve benzersiz yaratıcı fırsatlara 
kapılarınızı açın.

• Anında açılıp kapanan LED lambalarla çalışma süresini 
ve üretkenliği artırırken bakım sürelerini azaltın.

• Daha düşük güç kullanımı, daha az sayıda sarf 
malzemesi ve daha az atıkla işletme maliyetlerini 
düşürürken tutarlı renk çıktıları ve basit şekilde 
çalıştırma olanağı elde edin.

Brüt marjınızı artırın

• Basit şekilde çalışacak ve kolay bir günlük kullanım 
sağlayacak biçimde tasarlanan orta düzey üretim 
yazıcısı ile çalışma süresini ve görüntü kalitesini 
en üst düzeye çıkarın.

• Müş teriye ulaş ma süresinin kısalması, daha az 
mürekkep kullanımı, daha düş ük çalış ma maliyetleri 
ve değer katan özel malzemeler sayesinde 
kârınızı artırın.



Özellikler ve avantajlar 

• Standart: CMYK 

• İsteğe bağlı: İki beyaz kanal

• Dinamik kürleme yapan LED lambalar

• Maksimum 42 m2/saat

• Maksimum 1200 x 600 dpi

• Maksimum 8 değişken damlalı gri ölçek seviyesi

• EFITM Web'den Yazdırma, MIS/ERP çözümleri ve yerel JDF 
bağlantısı ile entegrasyona hazırdır

• EFI Fiery® XF RIP özelliğiyle birlikte sunulur

• RIP ve istek üzerine baskı, veya önceden RIP’lenmiş dosyaları 
yazıcı arayüzünden yazdırmanıza olanak tanır

• Mürekkep seti seçenekleri1:

 - EFI H1625 LED 3M mürekkep ile çok çeşitli uygulamalar, 
ısıtılması ve esnetilmesi veya 3MTM MCSTM Garantisi2 gerektiren 
uygulamalar da buna dah

 - POP mürekkep sert tabakada veya mürekkep esneme ihtiyacı 
az olan uygulamalarda önerilir

• Bir yıllık Gelişmiş Hizmet Programı (ESP) garantisi hem 
yazıcınızı hemde Fiery XF yazılımınızı kapsar

• On iki aylık Temel düzey koruma kapsamı — 24 iş saatinde 
(3 iş gününde) yanıt 

Malzeme/Kullanım 

• Maksimum 165 cm genişliğe ve 5,08 cm kalınlığa sahip esnek 
ve sert malzemelerle çalışma imkanı sağlar 

• Görüntü genişliği: 162,6 cm tam taşmalı baskı

• Değişken kontrollü ve vakumlu kayış yönlendirme sistemi

• Maksimum sert ve rulo malzeme ağırlığı: 45,4 kg

• Maksimum rulo çapı: 22,9 cm

• Ölçeklenebilir sert baskı derinliği sağlayan modüler masa 
tasarımına sahiptir

Çözünürlük 

• 300 x 300 dpi, 8 gri ölçek seviyesi

• 600 x 600 dpi, 4 ve 8 gri ölçek seviyesi

• 900 x 900 dpi, 4 ve 8 gri ölçek seviyesi

• 1200 x 600 dpi, 8 gri ölçek seviyesi

Üretkenlik 

• Ultra Kalite Modu 3 m2/saat

• Yüksek Kalite Modu 7 m2/saat

• POP Kaliteli Mod 12 m2/sa

• Kaliteli Üretim Modu 23 m2/sa

• Uzaktan Görünüm/Dış Mekan Modu 30 m2/sa

• Ekspres Mod 42 m2/saat

• Beyaz baskı, yarım CMYK hızları

Formatlar 

• PostScript® 3TM, EPS, TIFF, PDF ve RGB/CMYK dahil olmak üzere 
bütün popüler masaüstü dosya formatları

Çevre hususları

• Sıcaklık: 18° C ila 26,7° C

• Nem: %20 ila %80 (yoğunlaşmayan)

• Ağırlık: 1.235 kg, masalar ve rulolar dahil 

• Bir masa setiyle birlikte boyutlar (GxDxY): 
348 cm x 224 cm x 163 cm

• Derinlik: Masalar veya rulolar olmadan 91 cm, masalar 
olmadan 137 cm

• Elektrik bilgileri: 208-240 VAC, tek faz, 50/60 Hz, 30 Amper

¹ EFI H1625 LED 3M™ ve POP mürekkepler birbirleriyle uyumlu 
DEĞİLDİR. Bu nedenle bir mürekkep setinden diğerine geçmek 
istiyorsanız basit bir değiştirme kiti kullanmanız gerekir.

² 3M™ MCS™ Garantisi, EFI VUTEk 3r baskı makinesi ile belirli 
3M esnek malzemelerine basılan ve ayrıca 3M Ürün ve Talimat 
Bültenlerine göre uygulanıp basılan grafikleri kapsar. Bu garanti 
15 aylık raf ömrüne sahip EFI ortak markalı mürekkepler için 
beş yıl geçerlidir. EFI ürün ve hizmetleri ile sağlanan açık garanti 
beyanı dışında burada yer alan hiçbir ifade garanti olarak 
yorumlanmamalıdır.

EFI başarıya ulaştırır.
EFI en yeni ve gelişmiş teknolojiye sahip poster baskısı icin geniş formatlı inkjet yazıcılar, ambalaj, 
tekstil ve seramik sektörleri için dijital baskı sistemleri ve mürekkeplerini üretir. Bunların yanında 
baskı sunucu sistemleri, kişiye özel dokümanlar, üretim ve rekabet gücünüzü arttıracak iş yönetim 
ve iş akışı çözümleri geliştirmektedir. Daha geniş bilgi için www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya 
0532 2278617 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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