Пластини с висока
производителност
без компромиси

Максимално добри резултати при UV
печат
UV, H-UV и LED-UV печатът имат много предимства както при
комерсиалния печат, така и при печата на опаковки, но е предизвикателство да се намери пластина, която да устои на агресивните химикали, абразивни материали и UV мастила. Термалните
пластини Kodak Electra MAX са създадени специално за дълги
тиражи при UV приложения, до 150 000 удара, без изпичане след
проявяване. Така печатниците могат да извлекат всички ползи на
UV печата, без да се лишават от производителността на
пластините.

Максимална тиражоустойчивост
необходимост от изпичане

без

Пластините Electra MAX осигуряват дълги тиражи при традиционния листов и ролен печат без необходимост от изпичане
след проявяване. Премахването на необходимостта от изпичането на пластината спестява време, намалява разхода на енергия и
подобрява цялостната ефективност в предпечата, а високата
тиражоустойчивост помага на печатниците да увеличат своята
производителност и рентабилност.

Максимална резолюция и издръжливост
Възможностите за висока резолюция при използване на пластини
Electra MAX помага на печатниците да предлагат изключително
качество на печат и детайлност на изображението, която
впечатлява както клиента, така и крайния потребител. Издръжливостта на пластината осигурява стабилност на точката през
целият тираж, намалявайки необходимостта от повторно
експониране на пластини.

Максимална устойчивост
Истински устойчивите решения са тези, които водят до намаляване на въздействието върху околната среда и на разходите,
като същевременно запазват високата производителност на
продукта. С дълъг живот на проявителя в проявителната
машина, намалената му консумация и без необходимост от закупуването на нова проявителна машина, пластините Electra MAX
помагат на печатниците да намалят разходите и въздействието
върху околната среда при проявяването им. Също така печатниците могат да намалят потреблението на енергия чрез премахване на предварителното изпичане, както и на необходимостта от
изпичане след проявяване за дългите тиражи.

Пластините Kodak Electra MAX изискват
от 2 до 4 смени на проявителя на година*
*

Зависи от обема пластини

Експонирайте пластините
Electra Max на Кодак устройства
за максимална скорост и резолюция.

Термални пластини
Технически характеристики:
Пластина

Без предварително изпичане, позитивна, термална дигитална пластина с широко приложение и
опция за изпичане

Приложение

При офсетов печат на опаковки; при UV и H-UV печат; за висококачествен печат при средни и
дълги тиражи на листови машини и ролен „heatset“ или „coldset“ печат

Основа

Електро-химично назърнена и анодизирана алуминиева основа

Дебелина

Стандартни: 0.15 mm, 0.30 mm, 0.40 mm
Моля, относно наличните размери и дебелини, свържете се с вашия Kodak дистрибутор за региона

Спектрална чувствителност

800 – 850 nm

Съвместимост с експонатори

Препоръчително: Kodak Magnus, Trendsetter, Achieve и Lotem и други

Изисквана енергия на лазера

90 – 110 mJ/cm2
В зависимост от модела експонатор, конфигурация и разделителна способност

Разделителна способност

1 – 99% @ 450 lpi
В зависимост от възможностите на експонатора

Стохастичен растер

10-микронен стохастичен растер.
Зависи от възможностите на CtP-експонатора и алгоритъма на растера. За оптимално
FM качество Kodak препоръчва Kodak Staccato Screening при използване на Kodak устройства
със SQUAREspot технология

Проявителна машина

Препоръчва се проявителна машина Kodak T-HDE и T-HDX
За други проявителни машини, моля, свържете се с Вашия дистрибутор на Kodak продукти

Проявител

Kodak Electra MAX Plate Solution и
Kodak Electra MAX Plate Replenisher

Тиражоустойчивост

• до 500 000 отпечатъка, без изпичане за ролен печат
• до 350 000 отпечатъка, без изпичане за листов печат
• до 150 000 отпечатъка, без изпичане при UV и H-UV технология на печат
• могат да бъдат изпечени след проявяване за по-голяма тиражоустойчивост
и при специални условия на печат
В зависимост от разделителната способност, печатната машина, мастилата
и хартията, която се използва

Защитна светлина

Няма изискване – с пластината може да се работи на дневна светлина

Опаковка

Налични всички стандартни формати

Пластините Kodak Electra MAX изискват
от 2 до 4 смени на проявителя на година*
*

Зависи от обема пластини
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