JETI MIRA LED
Premiada impressora flatbed que usa curagem por LED ultravioleta para
oferecer uma qualidade de impressão incrível em uma grande variedade de
mídias. Acelere o processo de impressão para 248 m²/h, utilize a extensão de
bobina acoplável ou opte pela impressão com tecnologia de lentes em 3D.

Jeti Mira LED
Modo ‘Print & Prepare’ para maior produtividade

Uma revelação de impressão versátil
Esta premiada impressora flatbed usa curagem por LED ultravioleta
para oferecer uma qualidade de impressão incrível em uma grande
variedade de mídias. Acelere o processo de impressão para 248 m²/h,
utilize a extensão de bobina acoplável ou opte pela impressão com
tecnologia de lentes em 3D.
A impressora robusta e premiada Jeti Mira é uma impressora
flatbed com ponte móvel (moving-gantry) projetada para
oferecer uma flexibilidade total. Impressões de até 2,69 m de
largura, duas versões de mesa, cura por LED e tecnologia de
lentes em 3D: a Jeti Mira mais recente oferece tudo isso.
Impulsionada pela tecnologia de workflow Asanti, integrável com
o serviço de nuvem para troca de dados PrintSphere e otimizada
para o trabalho com as tintas UV altamente pigmentadas da
Agfa, a Jeti Mira pode assumir qualquer desafio. Ao produzir
impressões de alta qualidade, com seis cores + branco, ela
atende perfeitamente às demandas dinâmicas das impressoras
de Sign&Display de nível intermediário e superior.

Uma verdadeira flatbed
A Jeti Mira é uma impressora flatbed altamente confiável e de construção
robusta, com uma opção de bobina. Disponível com uma profundidade de
mesa de 1,6 m ou 3,2 m e uma largura de mesa de 2,69 m, é adequada
até mesmo para os trabalhos mais amplos. Graças à sua arquitetura
de ponte móvel precisa, o equipamento oferece a flexibilidade ideal e
uma impressão de alta qualidade, para substratos rígidos e flexíveis.

Linear motor
Com duas fileiras de cabeças de impressão inkjet ultrarrápidas
Ricoh MH5420, essa impressora flatbed veloz proporciona uma
produtividade excelente. Além disso, a atualização mais recente da
Jeti Mira inclui uma mudança para a curagem por LED ultravioleta.

Treinamento e suporte de classe mundial,
em qualquer lugar que você precisar
Se você adquirir uma solução
Agfa, seus operadores serão
treinados diretamente pela
equipe de suporte global da
Agfa. Tem uma pergunta ou
encontrou um problema? Nossos
experientes técnicos de serviço
e especialistas em aplicação em
todo o mundo estão disponíveis
quando você precisa deles.

Decoração interna

Opção de bobina

Sempre em funcionamento

Uma solução de impressão versátil e potente, a Jeti Mira
possui um sistema opcional de bobina que pode ser acoplado
à parte frontal da mesa plana. Com isso, ele reduz a
distância de deslocamento da mídia de impressão, diminui a
probabilidade de distorção e melhora a precisão no eixo y.

Sua robustez permite atender as demandas de uma carga de trabalho
pesada. Seu sistema de tintas (cabeças de impressão e reservatórios
de tintas) é controlado por temperatura, garantindo que suas tintas
alcancem a mídia na temperatura ideal e não haja bloqueios. Graças à
acessibilidade do carro, a manutenção das cabeças de impressão nunca
foi tão fácil.

Desacople o módulo para mantê-lo fora do caminho quando estiver
imprimindo em materiais rígidos ou utilize-o para minimizar a
produção de resíduos durante a impressão em mídias flexíveis.

Como uma solução da Agfa, a Jeti Mira incorpora recursos de flatbed
inovadores e tecnologia de impressão altamente avançada. Ela oferece
todas as vantagens do sistema Jeti GUI e utiliza a tecnologia Asanti para
gerenciar seu fluxo de trabalho. Ela também é perfeitamente integrável
com o PrintSphere, a solução na nuvem da Agfa para a troca fácil de
arquivos e automação da produção.

Qualidade de impressão líder no setor

Impressão de pequenos objetos

A premiada Jeti Mira produz uma qualidade de impressão excelente
em seis cores e branco. A impressão com verniz, primer e tecnologia
de lentes em 3D são extras opcionais. As gotículas de 7 pl produzem
imagens incríveis e detalhadas e textos nítidos, mesmo em uma
imagem tão pequena como 4 pontos, tanto positivo quanto negativo.
A configuração de seis cores da impressora, melhorada pela tecnologia
inteligente de inclinação e mascaramento, garantem a reprodução tonal
suave.

Modo “Print & Prepare”

Economia de tempo, dinheiro e meio
ambiente com a cura por LED ultravioleta

Graças ao modo “Print & Prepare”, a Jeti Mira permite carregar um lado
da mesa enquanto a outra imprime. Dessa forma, esse recurso reduz
o tempo de inatividade e aumenta sua produtividade. É perfeito para
painéis grandes e pequenos e imagens de frente e verso.

• A emissão mínima de calor permite uma impressão em substratos
sensíveis ao calor, como folhas autoadesivas ou materiais
estendidos feitos de tecido em PVC.

Além disso, os operadores que trabalham com o modo “Print &
Prepare” podem contar com um sistema de vácuo espelhado e uma
mesa perfeitamente simétrica, com seções de vácuo nos dois lados do
equipamento. Confusão com o layout da mídia? Não com a Jeti Mira.

• Produtividade superior, pois lâmpadas LED podem ser ligadas e
desligadas instantaneamente.
• Vida útil de 10.000 horas com rendimento UV inteiramente
consistente e, portanto, cura de tinta e qualidade de imagem
consistentes.
• Baixo consumo de energia.
• Sem custos de descarte de mercúrio e sem gás ozônio para extrair.

Jeti Mira LED

Recursos impressionantes

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO
COM LED ULTRAVIOLETA
Equipada com lâmpadas de LED
ultravioleta para o processo de
curagem, que oferecem grandes
vantagens em termos de desempenho,
retorno sobre o investimento,
custos, manutenção, meio
ambiente e geração de negócios.

GESTÃO AVANÇADA DE
TINTA BRANCA
Para pré e pós-impressões e
impressão em branco sanduíche
em aplicações diretas ou de
preenchimento, e até mesmo
para impressão em pré-branco
em bobinas, nos modos flatbed
e de unidade de bobina.

CARRO EQUIPADO COM
UMA BARRA ANTIESTÁTICA E
SENSORES DE SEGURANÇA

DESIGN AVANÇADO DE GUI
O sistema Jeti GUI da Agfa oferece
o máximo em funcionalidade:
recorte, rotação, otimização
automática, escalamento, stepping,
gravação de parâmetros de
trabalho para reimpressões e muito
mais, tudo sem a necessidade de
rasterizar o arquivo novamente.

AJUSTE AUTOMÁTICO DE
ALTURA DE CABEÇA
Um feixe de laser detecta a
espessura da mídia e envia
as medições para a GUI.

TINTAS DE LED COM CURA UV
Sempre precisas e ideais para
impressão em substratos
altamente sensíveis. Especialmente
desenvolvidas para serem compatíveis
com a tecnologia de impressão
com LED ultravioleta, que aumenta
o retorno sobre o investimento,
reduz custos, gera negócios e ajuda
a preservar o meio ambiente.

OPÇÃO DE VERNIZ
Acrescenta um toque expressivo aos
seus trabalhos de impressão. Agora
você pode até mesmo criar impressões
com excepcional poder de chamar
a atenção por meio da tecnologia
altamente avançada de lentes em 3D.

MODO “PRINT & PREPARE”
Carregue um lado da mesa enquanto
o outro está imprimindo. Como a
mesa da impressora é espelhada,
é mais fácil para que operadores
posicionem a mídia corretamente.
Ou escolha o modo altamente
avançado “Full Print & Prepare”, que
possibilita o uso completo da mesa
de impressão no modo de cores.

IMPRESSÃO DE TINTA
BRANCA SUAVE
Sem bloqueios ou entupimentos
graças à recirculação
constante de tinta.

PINOS DE REGISTRO EM
TODOS OS CANTOS
Garantem um posicionamento
preciso dos substratos, até mesmo
para mídias de frente e verso ou
cortadas de maneira imperfeita.
Os pinos são operados por meio
da interface de usuário ou de um
conjunto de botões de ativação
convenientemente localizados
em cada um dos quatro cantos.

OPÇÃO DE PRIMER
Para uma adesão ainda melhor e
durabilidade em substratos difíceis.

ACESSO AO CARRO DAS
CABEÇAS DE IMPRESSÃO
PARA FÁCIL MANUTENÇÃO

SISTEMA DE BOBINA
Opcional para bobinas de até 2,05
m (80 pol.), acoplado diretamente
à parte frontal da impressora e com
a ponte transportada diretamente
sobre ele. A pequena distância de
transporte minimiza o desperdício
de mídia e aumenta a precisão.

AS MELHORES TINTAS FABRICADAS PELA AGFA
A mais ampla gama de cores com o consumo
mais baixo de tinta por metro quadrado, com
excelente adesão e baixo tempo de curagem.
Indicadas para todos os tipos de aplicações internas
e externas, flexíveis ou rígidas, revestidas ou não.

UMA TRUE FLATBED COM PONTE MÓVEL
Robusta, confiável e versátil.
SEIS ZONAS DE VÁCUO
Sem ondulação ou distorção com a
Jeti Mira: todas as mídias permanecem
perfeitamente planas durante a
impressão. Todas as seis zonas são
controladas de maneira automática e
independente, e uma opção de auxílio
de reversão de vácuo está disponível
para a fácil remoção dos substratos
após a impressão. Um layout
espelhado da mesa de impressão
garante a claridade perfeita em
relação ao posicionamento da mídia.

Cores vivas, alto desempenho
Ampla gama de cores,
independentemente da mídia

Gestão avançada de branco e tinta branca

As tintas ultravioleta da Agfa ostentam uma ampla gama de cores
muito vibrantes, para aplicações internas e externas. Com uma
adesão incrível, até mesmo nos substratos mais difíceis, essas tintas
são sua melhor opção em termos de flexibilidade, longevidade das
imagens e resistência à exposição externa. Todas as nossas tintas
ultravioleta, tanto brancas quanto coloridas, oferecem um desempenho
incrível e estável de aplicação dos jatos, além de proporcionarem
os mesmos resultados de alta qualidade, lote após lote.

Você imprime em mídia backlit? Está criando um fundo branco
opaco? E usando o branco como uma cor direta? A impressora Jeti
Mira é compatível com a impressão em branco em vários modos
(por exemplo, pré-branco, pós-branco, branco sanduíche) em mídias
rígidas e em rolo. Graças à sua funcionalidade de agitação, a Jeti
Mira mantém a tinta branca sempre em movimento. A recirculação
constante flui ao longo das linhas de tinta, até as cabeças de impressão
controladas por temperatura, limitando o risco de assentamento
das tintas, além do bloqueio e entupimento das linhas.

Tintas de LED com cura UV da
Agfa: sempre precisas

Conformidade com as normas da indústria

Contando com a tecnologia LED, nossas tintas especialmente formuladas
com LED ultravioleta podem imprimir em substratos sensíveis ao
calor, ampliando, com isso, a gama de aplicações possíveis. Elas são
personalizáveis e versáteis, desenvolvidas com base nas diferentes mídias
às quais são destinadas, bem como nas especificações das diferentes
impressoras. Nossas tintas para mídias flexíveis, por exemplo, são
perfeitamente adequadas para materiais com elasticidade e flexibilidade.

Os conjuntos de tinta Anuvia com baixo odor obtiveram várias
certificações e estão em conformidade com uma série de normas da
indústria relativas ao uso restrito de produtos químicos listados pela
União Europeia, às emissões de produtos químicos e à qualidade do ar em
aplicações internas, à segurança de brinquedos em relação à migração de
metais pesados e à restrição de substâncias perigosas em equipamentos
elétricos e eletrônicos.

Impressões vivas, baixo consumo de tinta
Graças à alta carga de pigmentos das nossas tintas e os benefícios
dos algoritmos do Asanti, o consumo de tinta por metro
quadrado é o mais baixo do mercado. Como a quantidade de
tinta necessária é um dos fatores mais importantes no cálculo
do custo de propriedade dos equipamentos inkjet, ele é um
recurso valioso que foi reconhecido por vários prêmios.
Além disso, essa tecnologia de dispersão de pigmentos em uma
“camada fina de tinta” não significa que a Jeti Mira comprometa
a qualidade. Muito pelo contrário: ela não só produz impressões
atraentes, mas também ajuda a preservar o meio ambiente e
a economizar nos custos. Em resumo, essas tintas oferecem
a melhor relação possível entre preço e qualidade.

Decoração interna - dibond

Tecnologia de lentes em 3D

Decoração interna - papel e madeira

Opção de primer para melhor
tensão da superfície
Substratos “difíceis”, como polipropileno, PMMA/acrílico, poliestireno
etc. podem representar desafios para a adesão e a durabilidade na
impressão inkjet. A escolha pela opção de primer da Jeti Mira, no
entanto, permite melhorar facilmente a tensão da superfície. Um
primer com rápida aplicação garante melhor resultado de impressão,
seja como “preenchimento” (área total) ou “máscara” (apenas áreas
impressas). A formulação de primer com cura UV é otimizada para
as cabeças Ricoh MH5420 incorporadas na impressora Jeti Mira.
E como o primer é aplicado em percentuais de baixa cobertura,
quase não influencia o custo por metro quadrado da produção.

Opção de verniz e tecnologia de lentes em 3D
Procurando por algo a mais para se diferenciar dos concorrentes?
O verniz é a solução perfeita. Usado “pontualmente”, ele pode
adicionar efeitos expressivos a muitas aplicações, incluindo displays
POP, embalagens, impressões decorativas e imagens gráficas de
feiras comerciais. O verniz com cura UV da Agfa é compatível com
quase todas as mídias padrão de impressão UV e é curado com
um lustre perfeito em brilho ou com um efeito semibrilho.

Deseja um resultado ainda mais avançado? Crie efeitos incríveis em
3D com um verdadeiro poder de chamar a atenção. Utilizando uma
combinação de verniz e manipulação de imagem (por exemplo, lentes
transparentes de impressão), a Jeti Mira não conhece limites para
a impressão. Essa tecnologia de lentes em 3D agrega profundidade
aos resultados de impressão ao ajustar o tamanho das lentes de
verniz e a extensão na qual elas imprimem, além de contar com
elementos de software para realçar as imagens. A impressão em
3D é um recurso padrão dos equipamentos Jeti Mira com a opção
de verniz durante anos primeiros meses de lançamento. Após essa
licença de teste, será possível escolher uma licença vitalícia.

Ampla gama de aplicações
A Jeti Mira imprime em uma grande variedade de mídias: banners,
pôsteres, sinalizações (por exemplo, informações industriais ou
de tráfego), gráficos de exposição, POP, displays, iluminação
traseira e frontal, autoadesivos (etiquetas) etc. Ela também pode
ser utilizada para aplicações de nicho, como DVDs, madeira,
reproduções de arte, impressão de objetos personalizados (por
exemplo, mouse pads), brindes de festas, decoração arquitetônica
e de interiores, impressão lenticular e muito mais.

Foco na automação
Gerenciada pelo Asanti
A impressora Jeti Mira é gerenciada pelo software de workflow de grande
formato Asanti da Agfa, que controla o processo inteiro de impressão,
desde a pré-impressão até a produção e o acabamento. Como tal, ele
simplifica, otimiza e automatiza o maior número de etapas possível,
oferecendo uma solução de alto desempenho para obter uma maior
produtividade. Além disso, os algoritmos inteligentes do Asanti reduzem
seu consumo de tinta e, consequentemente, seus custos e o impacto no
meio ambiente.
A completa integração Asanti de manipulação de arquivos,
gerenciamento de cores e preflighting garante trabalhos livres de erros e
prontos para serem enviados às impressoras de formato grande corretas.
Ele é complementado pelo Asanti StoreFront, uma solução web-to-print
que permite criar e gerenciar lojas online e processar automaticamente
pedidos de impressão.

Integrável com o PrintSphere
Como uma impressora altamente avançada com a tecnologia Asanti,
a Jeti Mira é integrada perfeitamente ao PrintSphere, o serviço em
nuvem da Agfa para a automação da produção, compartilhamento fácil
de arquivos e armazenamento seguro de dados. Esse serviço em nuvem
integrável oferece uma maneira padronizada aos prestadores de serviços
de impressão de automatizar seus fluxos de trabalho e facilitar a troca de
dados com clientes, colegas, freelancers, outros departamentos e outras
soluções da Agfa.

Extrema produtividade. Extrema qualidade.
Alcance novos patamares em qualidade e produtividade de impressão para todas as suas sinalizações e displays jato de
tinta. Vá além dos padrões de impressão atuais e produza impressões extremamente vivas a velocidades impressionantes.
Experimente o melhor dos dois mundos com a Agfa. A qualidade excepcional nunca chegou a um ritmo mais rápido.
Entre em uma nova era de extrema produtividade e qualidade com as soluções de impressão jato de tinta da Agfa!

Especificações
MODELS

JETI MIRA MG2716 HS LED

ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA E IM-PRESSÃO – MÍDIA RÍGIDA
Largura máxima
Comprimento máximo 1,6 m (5,24 pés)
Tamanho mínimo
Espessura
Peso máximo
Impressão sem bordas Até 2,69 m x 1,59 m
(8,82 pés x 5,21 pés)
ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA E IM-PRESSÃO – MÍDIA FLEXÍVEL
Largura máx-mín de impressão

JETI MIRA MG2732 HS LED

2,69 m (8,82 pés)
3,2 m (10,49 pés)
DIN A4 (21 cm x 29,7 cm) paisagem
Mín. 0,2 mm (40 mil) – máx. 50,8 mm (1,97 pol.)
37 kg/m² (7,57 lb/pés²)
Até 2,69 m x 3,19 m
(8,82 pés x 10,46 pés)
2,05 m (6,72 pés) – 330 mm (13 pol.)

Altura máx-mín de impressão

Comprimento total da bobina – n/d

Largura máx-mín da bobina

2,10 m (6,88 pés) – 330 mm (13 pol.)

Comprimento máximo

Depende do peso total da bobina

Espessura máx-mín da mídia

3,2 mm (1/8 pol.) – 0,2 mm (1/64 pol.)

Peso máximo

100 kg (220 lb)

Diâmetro externo máximo da
bobina

305 mm (12 pol.)

Bobina principal

7,62 cm (3 pol.) (padrão) ou 15,24 cm (6 pol.) (com adaptadores)

Inclinação da mídia

Máx. 3 mm em impressão de 10 m

Impressão sem margens de mídia
flexível

Até 2,05 m (6,72 pés)

PRODUTIVIDADE
Modo rascunho

248 m²/h (2.669 pés²/h)

Modo expresso

165 m²/h (1.776 pés²/h)

Modo de produção

83 m²/h (893 pés²/h)

Modo padrão

43 m²/h (462 pés²/h)

Modo de alta qualidade

22 m²/h (236 pés²/h)

Modo de alta definição

13 m²/h (139 pés²/h)

MÍDIA
Tipos de mídia

Vinil reforçado, vinil sensível à pressão, lona, tecidos, placas de isopor, papelão ondulado, lenticular, azulejos, drywall, vidro,
chapas de metal, papel e outros

CABEÇAS DE IMPRESSÃO E TINTAS
Cabeças de impressão
Tinta
QUALIDADE DE IMAGEM E TEXTO
Imprime com alta qualidade
Qualidade de texto

Ricoh MH5420 com tecnologia piezoelétrica
CMYKLcLm + branco (primer ou verniz opcional)
Até 1.000 x 1.200 dpi
4 pontos

DIMENSÕES E PESO DO EQUIPAMENTO
Dimensões da impressora flatbed
(A x L x C)

1,84 m x 6,25 m x 2,54 m
(6 pés x 20,5 pés x 8,33 pés)

1,84 m x 6,25 m x 4,4 m
(6 pés x 20,5 pés x 14,4 pés)

Dimensões da impressora flatbed
com unidade de bobina (A x L x C)

1,84 m x 6,25 m x 3,05 m
(6 pés x 20,5 pés x 10 pés)

1,84 m x 6,25 m x 4,9 m
(6 pés x 20,5 pés x 16 pés)

Peso da impressora flatbed

2.776 kg (6.120 lb)

3.456 kg (7620 lb)

Peso da impressora flatbed com
unidade de bobina

3.721 kg (8203 lb)

4.401 kg (9703 lb)

ELETRICIDADE E AR COMPRIMIDO
Eletricidade
Ar comprimido

400 Y/230 V, trifásica, 50/60 Hz
25 KVA (34 A)
5 cfm de ar contínuo em 100-150 psi
(8,3 m3/h em 6,9-10,3 bar)
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INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS RIP/SOFTWARE DE WORKFLOW
Asanti, PrintSphere, RIPs de terceiros
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