
MAIOR
VOLUME DE 
PRODUÇÃO, 
EXCELENTE
QUALIDADE E 
UMA MAIOR
RENTABILIDADE
a partir da primeira impressão



A SOLUÇÃO 

COMPLETA!
A Vulcan Plus é a solução completa que 

cobre todos os ângulos, desde o
software até ao suporte

Produção Máxima* Peças claras / escuras:  ( X  cm / X  in)

Canais de Cor  cores CMYKRG + Branco

Área de Impressão Até  x  in /  x  cm

Resolução de Impressão Até  dpi

Sistema Recirculação Integrado

NeoPigmentTM
 Recipientes Tinta

 
 Litros /  oz. 

Materiais Possíveis Algodão, Poliéster, Misturas Algodão-Políester, 
Lycra, Viscose, Seda, Ganga, Linho, e mais

Sistema de Humidificação Integrado

Sistema Operativo Windows

Dimensões  x  x  in /  x  x  cm

Peso Approx. , kg

Pressão de Ar Comprimido  –  bar (  –  psi) regulado

Condições de Operação Temperatura
Humidade

Ficheiros suportados pelo 
ColorGATE

PNG, TIFF, JPG, PSD, EPS, AI, PDF, PS

*Medido em função de alta produtividade, impressões de x ”/ x  cm /hour, com pré-tratamento incluído

ColorGATE
Corresponda cores em segundos com
as ferramentas do software
Colorgate
 Semi-transparência e finalização
 Suporte de PDF
 Livrarias e cor e PANTONE®

Tinta Neopigment 
Eco Rapid
O conjunto de tintas à
base de água para produção
em massa. Desenvolvida e 
produzida pela Kornit.

Sustentabilidade
Vai de encontro às normas da indústria,  
com certificação GOTS and OEKO-TEX

Contacte-nos para mais especificação do produto.

Suporte Global 
Maximize a sua produtividade e 
optimize a performance do sistema
 Configuração de sistema no local 

   e testes de produto
 Treino de produção  

   e iniciação
 Suporte total dos engenheiros 

   da Kornit

Maximize a
sua oferta

 

Extenda o seu leque de 
aplicações com paletes especiais: 
Casacos de fecho, Manga Dupla, 
Jovem e Senhora, entre outras

Especificações Técnicas



www.kornit.com

PARA TODO O TIPO DE 
PRODUÇÕES. 
Uma solução para produção em massa.

BENEFÍCIO máximo para qualquer
momento de produção

     Faça qualquer produção sem restrições de design ou quantidade

     Imprima uma grande variedade de encomendas de forma rentável

    Com a tecnologia HD da Kornit para uma melhor qualidade
    Imprime com a tinta NeoPigment Eco Rapid, para produção
    sustentável, eficiente e com espectacular sensação ao toque 
    Cores vivas com uma extensa paleta de cores e fixação neutra

     Optimize a produção existente ao utilizar a melhor tecnologia
     para o trabalho

     Impressões para retalho, com rentabilidade

     Produza mais de 600,000 impressões por ano
     com 2,000 impressões por turno de 12 horas

O melhor investimento para qualquer
OPORTUNIDADE  
     Maximize a sua produção com pouco investimento e espaço
     reduzido

QUALIDADE  e durabilidade para retalho
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The products mentioned in this brochure may be protected by one or more patents in the U.S. and 
elsewhere. The data in this document was valid at the time of publishing, and is subject to change 

at any time, without prior notice and further obligation.

A Kornit considera que a sustentabilidade é
um grande valor para qualquer empresa e 
que deve ser feito um esforço para reduzir
ao máximo o número de recursos utilizados
para reduzir a pegada ecológica.

 

COMO LÍDER NA
INDÚSTRIA DA 
IMPRESSÃO

A Sustentabilidade Interessa


