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Um fornecedor. Uma solução. Sem complicações.

Sistema de impressão
Soluções para todos os tipos de 
negócios, independentemente da 
sua escala ou localização

Acessórios
Alimentadores com vários
tamanhos, complementos 
e muito mais

Tinta e consumíveis
Conjunto de tintas 100% 
ecológicas, para todos os  
tipos de material

Suporte global
Serviços e suporte em 
diferentes línguas

Preparação do ficheiro, controlo das
cores, impressão e análise

Aplicações
Formação básica até nível
avançado, suporte, 
I&D para aplicações
inovadoras

 Lista positiva
do GOTS V4

 CONFIANÇA
EM TÊXTEIS

Testado para substâncias nocivas  
de acordo com o Oeko-Tex Standard 100   

Tecnologia  
inovadora para
iniciar o negócio
de impressão 
direta em  
tecido 
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de impressão  
em 3 passos:

Pré-tratamento integrado  
patenteado da Kornit 

 Elimina a necessidade de processo de 
pré-tratamento externo 

 Imprime em vários tipos de 
tecido, qualquer tamanho de 
peça, combinação de cores e 
aplicação.

A Kornit Breeze oferece uma solução completamente 
sustentável e é a melhor maneira de começar a 
imprimir diretamente em vestuário sem um processo 
externo de pré-tratamento. 

 Impressão superior em qualquer tipo de material, 
inclusive roupas claras e escuras

 Dispensa fluidos de pré-tratamento e prensa 
térmica

 O processo ecológico e a tinta biodegradável estão 
em conformidade com os mais rigorosos padrões 
do setor

 Impressão WCMYK com apenas uma passagem para 
maior rapidez de impressão em têxteis escuros

 Ignora áreas não imprimíveis para proporcionar 

 Processo de trabalho web-para-impressão totalmente 
automatizado 

 
sistema
Alta Fiabilidade - tempo de atividade máximo do 

1 ano de garantia
Contratos opcionais pós-garantia

D i a g r a m a  d e  v e l o c i d a d e  -  i m p r e s s õ e s / h o r a

Cabeças de impressão cabeças

Resolução máxima de 
impressão

Até  dpi

Canais de tinta  cores CMYK + Branco

Recipientes de Tinta 
NeoPigmentTM

Recipientes de tinta de ml

Capacidade Máxima de 
Produção*

Roupas claras:  
Roupas escuras: 

Área de impressão Até  x  in/  x  cm 

Substratos de impressão Algodão, poliéster, misturas de algodão-
poliéster, Lycra, viscose, seda, couro, 
 ganga, linho, lã e outros

Sistema operacional Computador do cliente com suporte de
Windows 8, Windows 7 ou Windows XP

Dimensões

Peso máximo Cerca de  kg /  lb  

Alimentação /  VAC, /  Hz,  fase, W+N+PE

Pressão de ar comprimido Sistema integrado autopressurizado

Condições de operação °C- °C / . °F- °F, Humidade: %- % 

* Medida no modo de impressão Padrão, impressões no tamanho x ”/ x cm / hora, com 
pré-tratamento incluído

Carregue 
‘Imprimir’

Coloque  
a peça

Seque 
e envie!


