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Introdução à Tecnologia HD
da Kornit Digital

sensação ao toque. Personalize 
O menor custo por impressão. A melhor

continuamente, 
ideal para um 
mercado que 
exige que todas as 
produções sejam 
rentáveis. 

QUER CONHECER MELHOR A TECNOLOGIA HD?  
CONTACTE-NOS PARA UMA DEMONSTRAÇÃO!

www.kornit.com

A Kornit Digital está constantemente à procura de inovar na indústria da 
impressão direta na peça, e oferece soluções e sistemas de impressão que 
desenvolvem negócios de sucesso e relações de excelência.

Os sistemas avançados da Kornit, o processo NeoPigmentTM  e o departamento 
avançado de Investigação e Desenvolvimento, tornam a Kornit o parceiro 
ideal, independentemente do tamanho do negócio, tipo ou localização.

geral@tajiservi.pt

252 820 219252 820 210

www.tajiservi.ptPortugal

Estrada Nacional 105, nº 211
4815-135 Lordelo, Guimarães



NeoPigmentTM Tinta

Tinta NeoPigmentTM Rapid

      Tamanho reduzido da gota e maior carga de pigmento para uma 
      melhor qualidade de impressão, enquanto utiliza menos tinta
      Reduz o custo por impressão até 45%, dependendo do modelo

      Desempenho e solidez excelente da tinta branca
      Sensação ao toque aperfeiçoada
      Precisa e consistente em todas as impressões

para qualidade
      Vários tipos de tecido
      Peças claras, escuras e coloridas
      A maior paleta de cores, 
      para sólidos vibrantes, designs 
      foto-realistas e imagens detalhadas

THINK RAPID 
                                                                         A tinta mais avançada do mundo: 

Produza as imagens mais vibrantes e a melhor sensação ao toque
apenas com uma fração dos custos.

Desenvolvida para eficiência

Desenvolvida

De encontro às normas do mercado

                                                                         Introdução à NeoPigmentTM Rapid.
As peças por produção estão a diminuir, 

Um processo
único: carregue a 
imagem e imprima
instantaneamente

Separações
ilimitadas de
cores por
encomenda

Agradável sensação
ao toque; custos
e tempo de produção
reduzidos

Todas as impres-
-sões possuem 
um detalhe digital 
inigualável

PRINT

Desenvolvido pela

O Novo RIP Criado para os sistemas HD da Kornit, para acertos de  
cor avançados e alta precisão na produção

A Kornit Avalanche HD, baseada na tinta 
superior NeoPigment ™ Rapid e tecnologia
de impressão avançada, oferece:

      Melhor qualidade de impressão, solidez e consistência
      Software QPP 6 atualizado com novas capacidades e funcionalidades

      Sensação mais agradável ao toque
      Consumo de tinta significativamente reduzido, menor custo por impressão

      Funciona com o software ColorGate Professional RIP adaptado para Kornit HD
      A “Recirculação de Tinta” aumenta o tempo de operação e economiza tinta 
      Configurações de cor: Branco + CMYK (HDK) ou CMYKGR (HD6)
      Atualizações da Kornit Avalanche 1000 / Hexa e Avalanche 1000 R / Hexa R

porque o consumidor atual procura opções sem limites e gratificação 
instantânea. A tecnologia HD da Kornit traz até si as ferramentas para 
enfrentar estes desafios, simplificando o seu processo de trabalho, ao 
mesmo tempo que faz o seu negócio crescer.


