4 ou 6 cores
Qualidade de impressão premiada
Tintas com certificação GREENGUARD Gold
Vários níveis de produtividade
Seis configurações

JETI TAURO H3300 LED
Impressora a jato de tinta LED UV de
grande formato e altamente produtiva
para mídias rígidas e flexíveis
As impressoras robustas Jeti Tauro H3300 LED híbridas combinam
impressões vibrantes de alta qualidade com até 3,3 m de largura e
velocidade de impressão de até 905 m²/h e automação de ponta.

Família de impressoras Jeti Tauro H3300 LED
Impressoras a jato de tinta híbridas LED UV de grande formato e 3,3 m.
Destaque-se com uma combinação de qualidade de imagem premiada,
baixo consumo de tinta e extrema produtividade. Indicadas para uma
grande variedade de substratos rígidos e flexíveis com até 3,3 m de
largura, estas locomotivas híbridas multifuncionais oferecem inúmeras
opções para criar impressões chamativas de formato grande em até
905 m2/h.

Transforme sua
produtividade

Robustez e resistência
Nos modelos Jeti Tauro H3300 LED, você encontrará impressoras
híbridas para trabalhos pesados, desenvolvidas para
operação em vários turnos e impressão 24 horas por
dia, 7 dias por semana. A manutenção é limitada e fácil,
garantindo o maior tempo de atividade possível.
O modelo UHS é perfeitamente adequado para cargas de
trabalho extremas. Possui cabeças de impressão adicionais, um carregador
rápido com um pórtico duplo para processar a mídia ainda
mais rapidamente, tanques de tinta de 20 litros para maior
autonomia, um feixe ultraforte, motores lineares e um
computador poderoso para processar arquivos grandes ou
mais trabalhos.

Jeti Tauro H3300 UHS LED
9 Modelo completo de velocidade ultra-rápida, adequado para a
mais alta produtividade
9 Até 905 m²/h
9 Versão em 4 cores para produtividade de alto nível, alcançando
qualidade de produção vendável em 2 ou 3 passes
9 Versão em 6 cores que se destaca na qualidade de impressão
9 Branco opcional ou branco e primer
9 Automação avançada
9 Vácuo estendido para impressão de papelão

Operações automatizadas
Para tiragens maiores ou com várias pilhas de chapas, todos os modelos
Jeti Tauro H3300 oferecem várias opções de automação para aumentar
sua eficiência de produção. Isso inclui um alimentador automático
de cartão (ABF), bem como um sistema de alimentação e descarga
totalmente automatizado.
O modelo UHS possui um carregador e descarregador
automáticos estendidos. O primeiro apresenta uma
configuração de pórtico duplo para um carregamento
ainda mais suave e rápido, em sincronia com a fenomenal
velocidade de impressão do mecanismo.
Todos os modelos Jeti Tauro H3300 são perfeitamente capazes de
processar grandes quantidades de trabalhos de impressão que chegam
através da loja on-line de uma impressora. O software de workflow Asanti
prepara arquivos, agrupa os trabalhos, e carrega modos de impressão
calibrados (CPMs) automaticamente para produzir qualidade de imagem
ideal e consistência de cores.

Jeti Tauro H3300 LED
9 Modelo original
9 Até 600 m²/h
9 Versão em 4 cores para produtividade de alto nível, alcançando
qualidade de produção vendável em 2 ou 3 passes
9 Versão em 6 cores que se destaca na qualidade de impressão
9 Branco opcional ou branco e primer

Jeti Tauro H3300 HS LED
9 Atualização de ‘alta velocidade’ do modelo padrão
9 Até 600 m²/h
9 6 cores
9 Opcional branco, ou branco e primer
9 Verniz

Jeti Tauro H3300 S LED
9 Modelo “padrão” que pode ser atualizado conforme suas cargas
de trabalho aumentam
9 Até 450 m²/h, mas pode ser aprimorado para 600 m²/h
9 6 cores
9 Branco opcional ou branco e primer

Qualidade de impressão líder do setor para
impressões extremamente vivas
As impressoras Jeti Tauro oferecem uma ampla gama de cores altamente
vibrantes. O módulo de gerenciamento de cores do Asanti permite o
mapeamento preciso de cores especiais e impressão em cinza neutro,
enquanto o transporte preciso de mídia resulta em excelente reprodução de
cores sólidas em uma ampla variedade de mídias. Os modelos de 6 cores
incluem preto claro, garantindo um equilíbrio perfeito de cinza neutro.
A qualidade de impressão se assemelha à impressão offset, com detalhes
finos e suavidade em toda a sua extensão. As gotas de 7 pl produzem
imagens impressionantes a 635 x 1200 dpi com uma renderização fina de
detalhes de sombra e realce e textos nítidos em apenas 4 pontos em texto
positivo e negativo. As impressoras também se destacam em avanços
suaves na faixa tonal, com excelente renderização de tons de pele.

Detalhes em sombras e realces

Excelente renderização de tons de pele

Uma infinidade de aplicativos de
mídia e impressão
A linha Jeti Tauro H3300 LED imprime em uma ampla variedade de mídias,
incluindo Falconboard®, Dibond®, Forex®, Foam-X®, poliestireno, papelão
e PVC, bem como vinil (autoadesivo), papel com fundo azul, tela, papel
revestido e películas PET. Isso a torna adequada para banners, pôsteres,

sinalização, gráficos de exibição, POP, maquetes, backlit, iluminação frontal,
autoadesivos etc. Também pode ser usada para aplicações de nicho, como
madeira, reproduções de arte, vidro ou decoração de interiores.

Uma ótima escolha
para papelão

Verniz para
embelezamento de luxo

Caixas
marrons

Graças à sua construção super-resistente,
sua zona de vácuo estendida dinâmica,
carregador automático avançado e guias de
mídia inteligentes, a Jeti Tauro H3300 UHS é
especialmente indicada para impressão
em papelão.

A Jeti Tauro H3300 HS LED oferece aos
fabricantes de displays de papelão ondulado
a opção de adicionar uma camada de verniz
brilhante ou fosco – aplicado em toda a superfície
(verniz total) ou em pontos selecionados (verniz
local). O verniz embeleza as estampas com um
visual de luxo, ao mesmo tempo que ajuda na
proteção do impresso.

A família Jeti Tauro também é capaz de imprimir
em caixas marrons – normalmente usadas
para embalagens secundárias ou terciárias em
e-commerce – em uma única passagem.
Como tal, a Jeti Tauro permite que as empresas
de impressão de embalagens façam a transição
da impressão analógica para a digital em
pelo menos parte de sua produção, incluindo
amostragem e mock-ups com tiragens de
baixo a médio volume.

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.

Jeti Tauro H3300 LED
Automação completa
IMPRESSÕES DE CHAPAS CONTÍNUAS E COMPLETAMENTE AUTOMATIZADAS
DE ATÉ 3,3 M DE LARGURA EM VÁRIAS FAIXAS.
CONTROLE DE VÁCUO DINÂMICO
O sistema de vácuo de dupla seção garante que o processo de
impressão seja executado de maneira fácil e eficiente. A precisão
de posicionamento dos pontos e o transporte correto das mídias
estão garantidos. O vácuo é ajustado automaticamente, dependendo
da presença/ausência de mídia, bem como do seu tamanho.
A zona de vácuo estendida patenteada
do modelo UHS garante que a mídia
de impressão, incluindo papelão,
fique plana sobre a mesa.

LED UV
As lâmpadas de cura por
LED ultravioleta refrigeradas
a ar são eficientes no uso
da energia e possibilitam
a impressão em mídias
finas sensíveis ao calor.
Elas oferecem grandes
vantagens em termos de
desempenho, manutenção,
meio ambiente e retorno sobre
o investimento em geral.

SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÂMERA
Quatro câmeras opcionais podem registrar
todos os movimentos da impressora,
facilitando o monitoramento.

GUIAS DE MÍDIA
As guias de mídia servem como
um auxílio extra para manter
sempre plana a mídia propensa a
deformação. São fáceis de acessar
e trocar em vista da espessura e
da largura necessárias da mídia.

SENSORES DE DETECÇÃO DE CHAPA
Sensores ópticos de mídia detectam
automaticamente se as chapas
ou folhas foram posicionadas,
para evitar a impressão acidental
na correia de transporte.

CARREGADOR “PICK & PLACE”
Chapas ou folhas são coletadas diretamente
no(s) pallet(s) e colocadas na mesa de
alinhamento para o alinhamento vertical e
horizontal. Depois, são movidas para a correia
a vácuo, que garante um transporte uniforme
e preciso para a área de impressão.
O modelo UHS possui um carregador de
alta velocidade com pórtico duplo e é
capaz de carregar mídias de até 2,65 m.

CONTROLE POR PEDAL
La impresión en sí misma, la mesa de vacío
y las barras de rollos se pueden controlar
mediante un pedal fácil de usar.

TRANSPORTE DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO
O transporte de cabeça de impressão é equipado com cabeças de impressão Ricoh
de disparo rápido, uma barra ionizadora antieletrostática e sensores de segurança
para impedir colisões. Uma viga de aço soldada com trilhos alinhados, uma faixa
codificadora e motores lineares possibilitam o movimento e o posicionamento de
gotas altamente precisos.
No modelo UHS, os motores lineares são ainda mais potentes,
ao passo que trilhos reforçados absorvem a força lateral. Como
resultado, o transporte maior se move praticamente sem vibrações
pela viga.

DESCARREGADOR “PICK & PLACE”
Após a impressão, o descarregador
coleta as chapas ou folhas do
transportador de saída e as empilha
diretamente no(s) pallet(s).

MODO GLOSS
Use o modo gloss, que permite a reprodução
aprimorada das cores especiais sem perda
de qualidade das imagens ou o uso adicional
de tinta.

ELEVADOR PANTOGRÁFICO NA
BANDEJA DE IMERSÃO
Um elevador pantográfico logo abaixo
da cabeça de impressão abaixa a
bandeja de imersão, possibilitando
uma limpeza mais conveniente.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE TINTA
LIMPO E ERGONÔMICO
Contêineres grandes (8 L e até 20 L para o UHS)
permitem uma impressão longa e ininterrupta e
alta autonomia. As etiquetas RFID garantem o
abastecimento de tinta correto no transporte de
impressão e o reabastecimento é fácil, podendo
até ser feito durante a impressão, se necessário.

DESIGN AVANÇADO DA GUI
A GUI (interface gráfica do usuário) intuitiva,
integrada com o Asanti para comunicação
bidirecional, oferece uma visualização
de layout e detalhes sobre o status do
trabalho, níveis de tinta e manutenção
obrigatória. Gerenciar a fila de impressão
é fácil e possibilita inclusive mudanças de
última hora. Graças ao componente Modos
de impressão calibrados, é possível
selecionar, com um clique, até dez “receitas
de mídia” contendo todas as configurações
de parâmetros para um substrato específico.

Jeti Tauro H3300 LED
Rolo a rolo mestre
SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÂMERA
Quatro câmeras opcionais podem registrar todos os
movimentos da impressora, facilitando o monitoramento.

ROLO ÚNICO OU ROLO DUPLO
Os rolos únicos podem ter até 3,3 m de largura,
enquanto no modo de impressão dupla, os
rolos podem ter até 1,6 m de largura. Os
rolos únicos e duplos podem ter 600 mm de
diâmetro e pesar até 700 kg, dependendo da
largura do rolo. É rápida a troca da impressão
com rolo único para rolo duplo e vice-versa,
assim como a desafixação do sistema rolo
a rolo para a troca para o modo rígido.

SISTEMA DE ROLO DE BALANCEAMENTO
O rolo de balanceamento no lado da entrada
regula a velocidade de extensão das mídias
e cria uma tensão constante para impressões
sem ondulação em todos os casos.

IMPRESSÃO LED UV
As lâmpadas de cura por LED ultravioleta
refrigeradas a ar são eficientes no uso da
energia e possibilitam a impressão em mídias
finas sensíveis ao calor. Elas oferecem grandes
vantagens em termos de desempenho,
manutenção, meio ambiente e retorno sobre o
investimento em geral.

A versão rolo a rolo leve é ideal para
trabalhos ocasionais rolo a rolo único.

CÂMERA DE TRÁS PARA FRENTE
A câmera de trás para frente opcional
facilita a impressão suave dos dois lados.

CONTROLE POR PEDAL
A própria impressão, a mesa de vácuo
e as barras de rolagem podem ser
controladas por um pedal fácil de usar.

TRANSPORTE DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO
O transporte de cabeça de impressão é equipado com cabeças de impressão Ricoh de
disparo rápido, uma barra ionizadora antieletrostática e sensores de segurança para impedir
colisões. Uma viga de aço soldada com trilhos alinhados, uma faixa codificadora e motores
lineares possibilitam o movimento e o posicionamento de gotas altamente precisos.
No modelo UHS, os motores lineares são ainda mais potentes, ao passo que
trilhos reforçados absorvem a força lateral. Como resultado, o transporte maior
se move praticamente sem vibrações pela viga.
CONTROLE DE VÁCUO DINÂMICO
O sistema de vácuo de dupla seção
garante alta precisão no posicionamento
dos pontos e exatidão no transporte
das mídias. O vácuo é ajustado
automaticamente, dependendo
da presença/ausência de mídia,
bem como do seu tamanho.
A zona de vácuo estendida patenteada
do modelo UHS garante que a mídia de
impressão seja mantida sem ondulação.

MODO GLOSS
Use o modo gloss, que permite a reprodução
aprimorada das cores especiais sem perda
de qualidade das imagens ou o uso adicional
de tinta.

ELEVADOR PANTOGRÁFICO NA
BANDEJA DE IMERSÃO
Um elevador pantográfico logo abaixo
da cabeça de impressão abaixa a
bandeja de imersão, possibilitando
uma limpeza mais conveniente.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE TINTA
LIMPO E ERGONÔMICO
Contêineres grandes (8 L e até 20 L para o UHS)
permitem uma impressão longa e ininterrupta e
alta autonomia. As etiquetas RFID garantem o
abastecimento de tinta correto no transporte de
impressão e o reabastecimento é fácil, podendo
até ser feito durante a impressão, se necessário.

DESIGN AVANÇADO DA GUI
A GUI (interface gráfica do usuário) intuitiva,
integrada com o Asanti para comunicação
bidirecional, oferece uma visualização
de layout e detalhes sobre o status do
trabalho, níveis de tinta e manutenção
obrigatória. Gerenciar a fila de impressão
é fácil e possibilita inclusive mudanças de
última hora. Graças ao componente Modos
de impressão calibrados, é possível
selecionar, com um clique, até dez “receitas
de mídia” contendo todas as configurações
de parâmetros para um substrato específico.

Seis configurações
1

2

3

Carregamento e
descarregamento manuais

Semiautomação

Automação de ¾ com
alimentador automático
de chapas (ABF)

• Tabelas de entrada e saída para impressão em
uma ou várias chapas
• Perfeita para tiragens curtas ou para atender
diferentes tipos de mídia
• A barra de alinhamento de 3 pontos
opcional nas tabelas de entrada permite um
alinhamento fácil e preciso das mídias. Isso
permite uma impressão frente e verso mais
precisa de mídia fina ou enviesada, bem
como o corte correto, por exemplo, de
papelão para embalagem.
• A solução de impressão contínua incorporada
aumenta a produtividade no modo rígido,
já que ela reduz a lacuna entre duas
chapas consecutivas

• Mesa de carregamento manual,
descarregador automático
• A barra de alinhamento de 3 pontos
opcional nas tabelas de entrada permite um
alinhamento fácil e preciso das mídias. Isso
favorece uma impressão frente e verso mais
precisa de mídias finas ou distorcidas, bem
como o corte correto.
Pode ser convertida em uma configuração
rolo a rolo leve ou mestre combinado
com o ABF.

• Carregamento manual com alinhamento
automático e transporte para a impressora
• Ideal para tiragens mais curtas ou trocas
rápidas e eficientes entre diferentes
tamanhos ou tipos de mídia. O ABF assume
parte das tarefas do operador, incluindo o
alinhamento preciso.
Pode ser convertida em uma configuração
rolo a rolo leve ou mestre

Pode ser convertida em uma semiautomação,
uma automação de ¾ combinada com uma
configuração leve ou rolo a rolo mestre

4

5

6

Automação completa

Rolo a rolo mestre

Rolo a rolo leve

• Carregamento e descarregamento
automáticos
• Para tiragens maiores ou tiragens com várias
pilhas de chapas
• Múltiplas chapas automaticamente,
aumentando sua produtividade
• Enquanto uma chapa está sendo impressa,
a próxima está sendo preparada

• Opção exclusiva para esse tipo de impressora
de grande formato e alta produtividade,
projetada para tiragens de alto volume
• Para impressões rolo a rolo ou rolo para folhas
• Impressão em rolo único ou duplo
• Rolos acopláveis para fácil
alternância entre rolos e rígidos
Pode ser combinada com tabelas de
carregamento/descarregamento manuais,
ABF e descarregador automático

• Para um rolo a rolo único curto ou trabalho
ocasional
• Troca rápida entre o modo rolo a rolo e o
modo folha
Pode ser convertida em todas as outras
configurações, exceto automação completa
e rolo a rolo mestre

Alimentador automático de chapas (ABF)
O alimentador automático de chapas vem como um recurso opcional
para reduzir o tempo ocioso e aumentar a eficiência da sua produção.
Essa configuração consiste no carregamento manual com alinhamento
automático e alimentação na impressora.
• O operador carrega as chapas nos pinos de registro.
• Os pinos de registro garantem o
alinhamento preciso das chapas, que
é particularmente relevante para a
impressão frente e verso. O software
Asanti seleciona automaticamente
uma configuração de conjunto de pinos
dependendo do tamanho da mídia.
• Os pinos de registro são recolhidos e a correia de transporte avança
para coletar a frente da chapa. Em seguida, ela move a placa para
a posição de espera e aguarda o comando de carregamento da
impressora. O operador pode começar a carregar as próximas chapas.

Faça crescer o seu negócio.

Não sua pegada ecológica.

As nossas soluções de impressão permitem-lhe alcançar produtividade e qualidade extremas, ao mesmo tempo que cuida da sua pegada
ecológica e do bem-estar dos seus colaboradores.

Tecnologia LED

Tintas certificadas

Nossas lâmpadas de cura de LED UV refrigeradas a ar são eficientes
em termos energéticos e de tempo de vida útil, aumentando
a sua produtividade, pois podem ser ligadas/desligadas
instantaneamente. Graças à saída de calor mínima, eles permitem
imprimir em mídia fina sensível ao calor, como folhas autoadesivas
ou PVC elástico. Eles têm uma vida útil de 10.000 horas com uma
saída UV consistente por toda parte e, portanto, cura de tinta e
qualidade de imagem consistentes.

Os conjuntos de tintas de baixo odor Anuvia obtiveram várias
certificações e atendem a uma série de normas do setor que
dizem respeito ao uso restrito de produtos químicos listados
pela União Europeia, emissões químicas e qualidade do ar em
aplicações internas, segurança para brinquedos em relação
à migração de metais pesados e à restrição de substâncias
perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Baixa manutenção

Ergonomia

A manutenção de nossas impressoras é rápida e fácil, garantindo o
maior tempo de atividade possível. O Painel do Asanti oferece uma
visão geral em todos os momentos.

Nossas impressoras são projetadas levando em consideração
as melhores práticas de ergonomia. Operá-las não o colocará
sob tensão.

A combinação perfeita: tintas produzidas pela Agfa
Especialmente formuladas para imprimir em mídia rígida ou flexível,
as tintas Anuvia LED UV com certificação GREENGUARD Gold da Agfa
ampliam o escopo de possíveis aplicações. Seja qual for a mídia ou o uso
pretendido, precisão e excelente aderência são uma condição essencial.

Cores vibrantes, resultados impressionantes
As tintas ultravioleta da Agfa possuem uma ampla gama de cores
altamente vibrantes, resultando em impressões vivas, mas naturais Além
disso, você pode contar com cores especiais precisas e impressão em
cinza neutro, além de excelentes cores sólidas, reprodução de detalhes
finos e excelente renderização de tons de pele.

O menor consumo de tinta do mercado
Graças à tecnologia de “fina camada” patenteada da Agfa, que conta
com excepcional intensidade de cores dos pigmentos em nossas tintas,
os algoritmos inteligentes do software Asanti e componentes da
impressora perfeitamente combinados, o consumo de tinta por metro
quadrado é o menor do mercado. No entanto, isso não significa que
as impressoras Jeti Tauro H3300 LED comprometam a qualidade ou o
desempenho de forma alguma. A verdade é totalmente o oposto: elas
produzem impressões chamativas com um desempenho de jato estável,
ajudando você a economizar no orçamento.

Gestão avançada de impressão em branco e
tinta branca
As impressoras Jeti Tauro H3300 LED são compatíveis com impressão
em branco de alta produtividade com opacidade forte em vários modos,
tanto em mídias rígidas quanto em rolo. Isso é ideal, por exemplo, para
impressão em várias camadas. As linhas de tinta na cadeia de suprimento
principal de tinta estão em constante circulação, até as cabeças de
impressão controladas por temperatura, limitando o risco de bloqueios.

Opção de primer para melhor tensão
da superfície
Substratos difíceis podem criar desafios para a adesão e a durabilidade
em impressões em jato de tinta. É aí que entra a opção do primer. Um
primer com rápida aplicação (simultâneo) garante uma excelente adesão
nos tipos de mídias não absorventes mais difíceis, como acrílico, aplicado
como “preenchimento” (área total) ou “máscara” (apenas áreas impressas).
O primer com cura UV é aplicado em percentuais de baixa cobertura, para
que quase não influencie o custo por metro quadrado da produção.

Asanti – Software de
workflow especializado
para Sign&Display
Os sistemas Jeti Tauro H3300 LED são acionados pelo software de
fluxo de trabalho de grande formato premiado Asanti, que controla
todo o processo de impressão, desde a pré-impressão até a produção
e acabamento. Como tal, ela simplifica, otimiza e automatiza o
maior número de etapas possível, oferecendo uma solução de alto
desempenho para obter uma maior produtividade.

Simplifique e automatize
Incluindo o Adobe PDF Print Engine mais recente, o Asanti Render cuida
da pré-impressão e conversão do trabalho para garantir um manuseio de
trabalho suave e sem erros e uma qualidade de impressão consistente.
Além disso, o Asanti Production agiliza suas operações de impressão por
meio de layout e posicionamento de trabalho automático e aninhamento
de formato real automático. A coleção automática de imagens permite que
você reúna toda a arte para uma impressora e mídia específica e aninhá-la
de maneira ideal na folha de impressão ou rolo, levando em consideração
a contagem de cópias e o sangramento.
O Asanti garante a reprodução consistente de cores por meio da criação e
uso de perfis de cores. Para isso, ele implementa o patenteado Calibrated
Print Mode (Modo de impressão calibrada — CPM), que usa modelos
de produção fáceis de configurar que contêm todos os parâmetros para
um substrato específico e permitem a criação automática de trabalhos.
Você levará apenas 15 minutos para calibrar e criar o perfil da mídia e,
em seguida, poderá desfrutar de uma impressão sem complicações com
qualidade ideal e consistente!
O Asanti Production Dashboard (Painel de Produção Asanti) é uma
ferramenta de relatório baseada em navegador que permite inspecionar o
status, o consumo de tinta e mídia e o tempo de impressão dos trabalhos.

O Asanti também pode operar impressoras não Agfa e uma ampla gama
de mesas de corte, além de oferecer integração baseada em JDF/JMF
com várias soluções MIS. Para vincular um RIP/workflow não Agfa a
impressoras Jeti Tauro, desenvolvemos o TauroConnect, que captura
dados do workflow em vigor e cuida dos parâmetros de triagem, qualidade
de saída e impressão.

Web-to-Print
Como uma solução web-to-print baseada
na nuvem que permite aos compradores de
impressão fazerem pedidos on-line 24 horas por
dia, 7 dias por semana, o Asanti StoreFront
ajudará a expandir sua base de clientes
e aumentar sua receita
em um piscar de olhos.

Fácil compartilhamento de arquivos
Os motores da Jeti Tauro H3300 LED integram-se perfeitamente com o
PrintSphere, o serviço baseado em nuvem da Agfa, que oferece uma
maneira padronizada de automação da produção, compartilhamento fácil
de arquivos e armazenamento seguro de dados.

Padronização de impressão
O PrintTune, nosso software de padronização de impressão abrangente e
exclusivo, garante a consistência das cores e o cumprimento dos trabalhos
de impressão aos padrões internos ou aos espaços de cores comumente
conhecidos da Fogra ou IDEAlliance. Por meio de medição objetiva e
análise eficaz, ele ajuda a reduzir o desperdício de mídia, aumentar a
eficiência e melhorar a comunicação entre todas as partes envolvidas.

Extrema produtividade. Extrema qualidade.
Alcance novos patamares em qualidade e produtividade de impressão para todas as suas sinalizações
e displays jato de tinta. Experimente o melhor dos dois mundos com a Agfa. A qualidade excepcional
nunca chegou a um ritmo mais rápido.

Especificações técnicas – Jeti Tauro H3300 LED
MODELOS

JETI TAURO H3300 S LED

JETI TAURO H3300 HS LED

JETI TAURO H3300 LED

JETI TAURO H3300 UHS LED

∙ Jeti Tauro H3300 S LED 6C
– 6 cores (24 cabeças)
∙ Jeti Tauro H3300 S LED 6C W8
– 6 cores e branco (32 cabeças)
∙ Jeti Tauro H3300 S LED 6C W6P2
– 6 cores, branco e primer
(32 cabeças)
A Jeti Tauro H3300 S LED pode ser
atualizada para a velocidade da Jeti
Tauro H3300 LED

∙ Jeti Tauro H3300 HS LED 6C V4
– 6 cores ou verniz (40 cabeças)
∙ Jeti Tauro H3300 HS LED 6C W12V4
– 6 cores, branco e varnish
(52 cabeças)
∙ Jeti Tauro H3300 HS LED 6C
W8P4V4 – 6 cores, branco, primer
e verniz (52 cabeças)

∙ Jeti Tauro H3300 LED 4C/6C – 4 ou
6 cores (48 cabeças)
∙ Jeti Tauro H3300 LED 4C/6C W12 –
4 ou 6 cores e branco (60 cabeças)
∙ Jeti Tauro H3300 LED 4C/6C W8P4
– 4 ou 6 cores, branco e primer (60
cabeças)

∙ Jeti Tauro H3300 UHS LED 4C/6C
– 4 ou 6 cores (64 cabeças)
∙ Jeti Tauro H3300 UHS LED 4C/6C
W16 – 4 ou 6 cores e branco
(80 cabeças)
∙ Jeti Tauro H3300 UHS LED 4C/6C
W12P4 – 6 cores, branco e primer
(80 cabeças)

PRODUTIVIDADE
Até 450 m²/h
ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA E IMPRESSÃO – FOLHAS E CHAPAS

Impressora: 4,0 m
Carregador: Chapas: 2,44 m/Folhas flexíveis: 2,10 m
Descarregador: Chapas e folhas flexíveis: 2,44m
ABF: quando combinado com mesas de entrada e saída: 4,0 m/Quando combinado com descarregador:
2,44 m para chapas e folhas flexíveis

Impressora: A2: 42,0 cm x 59,4 cm
Carregador, descarregador e ABF: A1: 59,4 cm x 84,1 cm (retrato)

Tamanho mínimo

Impressora: 4,0 m
Carregador UHS: Chapas e folhas
flexíveis: 2,65 m
Descarregador: Chapas e folhas flexíveis:
2,65 m
ABF: quando combinado com mesas
de entrada e saída: 4,0 m/Quando
combinado com descarregador: 2,44 m
para chapas e folhas flexíveis/Quando
combinado com descarregador UHS:
2,65m for para chapas e folhas flexíveis
Impressora: A2: 42,0 cm x 59,4 cm
Carregador UHS, descarregador e ABF:
A1: 59,4 cm x 84,1 cm (retrato)

Impressora: mín. 0,2 mm - máx. 5 cm, dependendo da mídia
Carregador, descarregador e ABF: mín. 0,2 mm - máx. 2 cm, dependendo da mídia
Impressora: 10 kg/m² distribuído uniformemente – Folhas: a partir de 200 g/m²
Carregador, descarregador e ABF: 10 kg/m² com até 25 kg por ciclo de carga – Folhas: a partir de 200 g/m²

Espessura
Peso

Impressão sem
bordas
ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA E IMPRESSÃO – ROLO-A-ROLO

Sim, com papel ou fita de proteção na correia
Rolo a rolo mestre – Rolo único: 3,3 m/Rolo duplo: 1,6 m
Rolo a rolo leve – Rolo único: 3,2 m
Rolo a rolo mestre – Rolo único e duplo: 61 cm
Rolo a rolo leve – Rolo único: 61 cm

Largura máxima
Largura mínima
Comprimento
máximo

Comprimento total do rolo (depende da espessura, do diâmetro e do peso totais do rolo)
Rolo a rolo mestre – Rolo único e duplo: máx: 2 mm - mín: 0,2 mm
Rolo a rolo leve – Rolo único: máx. 2 mm - mín. 0,2 mm
Rolo a rolo mestre – Rolo único: até 700 kg na largura total*, montado no centro do eixo
Rolo duplo: até 700 kg por rolo* (cada rolo montado no centro de seu eixo)
Rolo a rolo leve – Rolo único: até 200 kg por rolo na largura total*, montado no centro do eixo
* O peso máximo permitido depende da largura do rolo.

Espessura

Peso máximo
Diâmetro externo
máx.
da bobina
Montagem do rolo
Mídia flexível para
impressão sem
borda
SUBSTRATO
Tipos de mídia
CABEÇAS DE IMPRESSÃO E TINTAS
Cabeças de
impressão
tinta

Até 905 m²/h

Impressora: 3,34 m
Carregador, descarregador e ABF: 3,30 m

Largura máxima

Comprimento
máximo

Até 600 m²/h

Rolo a rolo mestre – Rolo único e duplo: 600 mm
Rolo a rolo leve – 250 mm
Eixos pneumáticos para núcleos de 76,2 mm (padrão) e 152,4 mm (opcional)
Sim, com fita adesiva no cinto.

Mídia rígida e flexível. Consulte o representante local da Agfa para obter uma lista detalhada.

CMYKLcLk + branco e primer

Ricoh MH5420 com tecnologia piezoelétrica
CMYKLcLk + branco, primer e verniz

QUALIDADE DE IMAGEM E TEXTO
Qualidade de
imagem
Qualidade de texto
CONDIÇÕES DO AMBIENTE
Temperatura
Umidade relativa
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS RIP/SOFTWARE DE WORKFLOW

CMYK + branco e primer
CMYKLcLk + branco e primer

Resolução de até 1.200 dpi
4 pontos
16-25 °C
40-60%
Asanti, StoreFront, PrintSphere, RIPs de terceiros

Mais especificações técnicas em https://www.agfa.com/printing/products/jeti-tauro-h3300-led/?lang=pt-br

PT 202205

www.agfa.com
© Copyright 2022 Agfa N.V. Todos os direitos reservados.
AGFA e o romboide Agfa são marcas comerciais da Agfa-Gevaert N.V., Bélgica ou de suas afiliadas. Jeti, Anuvia, Asanti, PrintSphere e PrintTune são marcas comerciais da Agfa N.V., Bélgica ou de suas
afiliadas. Todos os outros nomes de marcas e produtos podem ser marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas as informações contidas neste documento são
somente para fins de orientação e as especificações dependem das mídias.

