
A solução
industrial DTG
perfeita para
grande volume 
de produção



Oferta da Formação do Cliente

Possibilidades de impressão in�nitas com um 
custo reduzido!
Responda a qualquer desa�o do mercado com excelentes
resultados e produtividade.

Vale mesmo a pena: Custo reduzido

Vai de encontro a todas as suas necessidades

 Produtividade sem igual
 A Kornit Atlas produz milhares de impressões por dia com  

apenas um operador
 Pronta para o futuro

 Desenhada para as necessidades emergentes do mercado, e facilmente 
adaptável com novas características e produtos

 Grandes mentes 
 A Kornit Atlas foi desenvolvida com base na experiência de milhares  

de pro�ssionais da impressão
 A melhor experiência

 Experiência de utilizador avançada para operação independente e 
fluxo de trabalho consistente

Resultados brilhantes: Qualidade como mais nenhuma
 

Standards sem compromisso

A maior de�nição

 
A Atlas trabalha com a nova tinta NeoPigment™ Eco-Rapid

 

para ir de encontro aos standards da indústria 
 

Com a tecnologia HD incorporada, com resultados comprovados
por clientes Kornit

Produção Máxima* 90 a 100 peças / hora 

Canais de Cor  cores CMYKRG + Branco

Área de Impressão Até  cm 

Resolução de Impressão Até  dpi

Sistema Recirculação Tinta Incorporado

Recipientes NeoPigment™  
NeoPigmentTM  Eco-Rapid 
Sistema de Tinta por grosso

 Garrafas de 4 Litros /  Oz

Materiais Possíveis Algodão, Poliéster, Misturas Algodão-Poliéster,  
Lycra, Viscose, Seda, Couro, Ganga, Linho,
Lã, entre muitos outros!

Sistema de Humidi�cação Integrado

Sistema Operativo Windows

Dimensões .  X .  X .  m

Peso Aprox. ,

Pressão de Ar Comprimido  –  bar (  –  psi) regulado

Condições Operacionais

So�ware de preparação
de �cheiros recomendado (RIP)

Temperatura
Humidade

ColorGate

*Medido em modo de alta produtividade com impressões de 33x33cm / hora,
  com pré-tratamento incluído

Especi�cações Técnicas



Controle de forma
intuitiva todos os 
passos do processo
 Deteção automática de engelhas

 Capacidade de serviço remoto
e automático

 Visualização rápida da produção 
para melhor produtividade

 Mudança dos alimentadores mais 
fácil e rápida

 Guia de utilização

 Mudança de tinta fácil

 Componentes do sistema
de fácil acesso





Alta qualidade 
para alta exigência

Prepare-se para uma 
MELHOR EXPERIÊNCIA DE IMPRESSÃO:

Melhor para o seu negócio
A tinta NeoPigment™ Eco-Rapid foi desenvolvida 
especialmente para impressão industrial e ambientes de 
produção exigentes, permitindo o aumento da eficiência com 
um menor custo. A tinta foi formulada, criada, e testada 
dentro de portas, para uma sinergia perfeita.

Alcance resultados estonteantes com a extensa paleta
de cores com detalhe fotorealista, cores sólidas,
e uma excelente estabilidade de brancos.
Imprima em vários tipos de tecido, e vá sempre de
encontro às exigências de qualidade.

A NeoPigment™ Eco-Rapid vai de encontro aos
standards da sustentabilidade. Um agente de fixação
neutro cria um ambiente amigável e uma melhor 
experiência do utilizador final.
A tinta é fabricada dentro de portas sob o maior controlo de
qualidade. 

Melhor para os seus clientes

Melhor para o ambiente

 
 

Tinta avançada industrial
ecológica,
para impressão digital
para comércio.

 

   

Pressione Start:

Pré-tratamento patenteado
integrado

 
  

  Elimina qualquer necessidade de
pré-tratamento externo!

  Impressões espetaculares em vários 
tecidos, tamanhos das peças,  

combinações de cor,  
e aplicações.

Posicione a peça

Pressione Imprimir

Seque e envie



Uma solução. Possibilidades in�nitas.
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* Entregue com 6 meses de garantia

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
Tinta ecológica NeoPigment™ para
vários tipos de tecido

Suporte global
Serviços e suporte em 
diferentes línguas

Preparação do �cheiro, controlo das
cores, impressão e análise

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


