
Siyah-Beyaz baskıda güvenlik ve teknoloji. 
Versafire CM.

Bir bakışta temel özellikler:
• 4,050 A3 tabaka/saat veya 135 A4 tabaka/

dakika (tek tarafa baskı)’ya kadar hız.
• 1,200 × 4,800 dpi ile siyah-beyaz baskıda ince 

detay üretimi
• Yeni uygulamalar için geniş malzeme 

esnekliği
• Kesintisiz üretim için çift toner haznesi
• İsteğe bağlı olarak 220 A4 sayfasına kadar 

tarama yaparak yeni iş olanakları
• 8,850 sayfaya kadar tepsi kapasitesi sayesinde 

yüksek kullanılabilirlik
• 300 gr/m²’ye kadar baskı malzemesi ile yeni 

baskı uygulamaları
• İsteğe bağlı sonlandırma çözümleri ile talep 

anında baskı

 

Çıktı güvenliği
Bir dijital baskı makinesinde veya ofset baskı 
ile bir işin askı yapılıp yapılmayacağına karar 
vermek her zaman kolay değildir. Prinect 
Dijital Frontend yazılımı, tam esneklik 
ve tutarlılık sağlar. Bilgisayardan kalıba 
pozlama sistemleri (örneğin Heidelberg®’den 
Suprasetter®) veya Versafire, Prinect iş akışı 
sistemini kullanırken aynı PDF yorumlayıcısı 
ve renk motorlarını kullanır.



Ürünlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha 
fazla bilgi için:

 › heidelberg.com/tr

Heidelberg Grafik Ticaret Servis Ltd. Şti.
Yalçın Koreş Cad. No. 22 
Erdinç Binaları A Blok 1. Kule 4. Kat
34212, Güneşli, İstanbul, Türkiye
Tel. +90-212 410-3700
Faks +90-212 410-3799

Teknik veriler. 
Versafire CM.
Özellikler Versafire CM

Ana Ünite 1,200 × 4,800 dpi
Mat, mum bazlı PxP™ toner
Vakum besleme (opsiyon)
Yağsız elastik kemerli eritme metodu
10.4˝ dokunmatik ekran
Maks. 8,850 tabaka kapasite

Kumanda Yazılımı EFI Fiery EB-32

Malzeme ebadı min. en × boy
Malzeme ebadı  maks. en × boy

100 × 140 mm (3.93 × 5.51 in)
330 × 488 mm (12.99 × 19.21 in)

Baskı hızı 4,050 A3 tabaka/saat veya 135 A4 tabaka/dakika (düz baskı) opsiyon
3,300 A3 tabaka/saat veya 110 A4 tabaka/dakika (düz baskı) opsiyon
2,850 A3 tabaka/saat veya 95 A4 tabaka/dakika (düz baskı) 

Baskı malzemesi* Düz kağıt, kuşe kağıt (parlak & mat) geri dönüşümlü, ön baskılı, antetli, trans-
paran, şeffaf kağıt, zarf, etiket

Malzeme ağırlıkları 40 – 300 gr/m²

Ortalama aylık baskı hacmi 37,500 – 450,000 A3 tabaka/ay (tek yüze baskıda)

Ağırlık Maks. 415 kg (Ana ünite)

Ebatlar (G × D × Y) 1,320 × 1,100 × 1,460 mm

Güç tüketimi < 3,700 Watt

Opsiyonlar Geniş kapasiteli tepsi, kapak besleme, çoklu katlama ünitesi,, kapak takma, 
kitapçık sonlandırıcı & traşlama

* Tüm medyalar onaylı değildir - lütfen en yeni medya kalifikasyon listesine bakın
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