
Створюйте паковання
з новою PKG-675i

ДРУК КОРОТКИХ
НАКЛАДІВ НА
ГОФРОКАРТОНІ
ПЕРЕОСМИСЛІТЬ ПАКОВАННЯ



Цифрова струменева
машина PKG-675i
ВИСОКОЯКІСНИЙ ДРУК  НА ГОФРОКАРТОНІ

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ
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– Призначений для виробників гофрованого паковання, друкарень і власників брендів, які потребують 
рішення для цифрового друку невеликих тиражів

– Друк персоналізованого паковання на замовлення — економія часу та грошей виробників

– Технологія друкарських голів VersaPass від Memjet для виняткової якості зображення

– Відповідність кольору завдяки водяним чорнилам Memjet, що затверджені Управлінням з санітарного 
нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) для непрямого контакту з харчовими 
продуктами

– Висока швидкість друку — 150 мм в секунду при розширенні 1 600 x 1 600 точок на дюйм або 300 мм в 
секунду при розширенні 1 600 x 800 точок на дюйм.

– Інтерфейс системи забезпечує простоту використання для оператора

– Просте встановлення і налаштування



ЯКІСНЕ ПАКОВАННЯ
ДЛЯ ЯКІСНОГО ПРОДУКТУ
Створюйте якісне паковання для покращення клієнтскьої взаємодії та захисту
продукту. Швидко та на вимогу.

КОРОБКИ З ЦИФРОВИМ ДРУКОМ — ЦЕ ПРОСТО

PKG-675i пропонує:

СЕНСОРИ МОДУЛЬ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДОСТАВЛЕННЯ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

PKG-675i
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Паковання користується великим попитом серед виробників, оскільки це перший спосіб донести до 
клієнта важливість бренду. Воно має привертати увагу клієнта, а виробник міг збільшити свій дохід та 
отримати більш високу якість продукції, коротші наклади та просте налаштування.
PKG-675i від Konica Minolta — це високошвидкісна цифрова система для друку на гофрокартоні. 
Гофроване паковання використовується не лише для доставлення. Виробники по всьому світу 
слідують концепції "box-to-shell", яка призначена для захисту, просування та доставлення продукції. 
PKG-675i дозволяє друкувати складну графіку на гофрованому пакованні, щоби ви стали лідером на 
ринку, пропонуючи клієнтам короткі наклади за доступною ціною. PKG-675i друкує на широкому 
діапазоні носіїв: від плоских дощок до складених і склеєних коробок до висічення, товщиною майже 
до 16 мм. Ваш бізнес потребує якісного паковання за конкурентною ціною.

PKG-675i друкує безпосередньо на складаних коробках, рифлених 
плоских поверхнях та носіях для попереднього висічення. 
Цифрові технології задруковують коробку за лічені секунди.
З друком на пакованні прямо на виробництві, ви значно скороти-
те час виходу продукту на ринок, а також зменшите витрати та час 
виробництва. Відчуйте рентабельність інвестицій, економію 
ресурсів та прибуток.

— Друк складних гофрованих 
паковань на вимогу
— Високу якість 1600 x 1600 dpi
— Швидкість друку до 300 або 
150 мм за секунду
— Коробки з повнокольоровою 
графікою
— Друк персоналізованого 
паковання
— Додаткові плагіни для друку 
змінних даних
— Довжину накладу від одного 
до тисячі примірників
— 5 друкувальних голівок 
Memjet
— Водяні чорнила Memjet, що 
затверджені FDA, C, M, Y, K, K (2 
чорних каналу), з широкою 
кольоровою гамою

— Унікальний та зручний 
інтерфейс системи
— Технологія RIP Caldera
— Панель керування для 
швидкого перегляду операцій, 
рівня чорнил та їх витрат на 
задачі
— Спеціальні датчики на всіх 
дверцятах для забезпечення 
безпеки

— Зручний інтерфейс
— Легкий доступ до 
2-літрових чорнильниць
— Регульований подавач
— Система формування 
зображень
— Доступ до контролера
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦИФРОВА СИСТЕМА PKG-675i

Характеристики системи
Роздільна здатність Висока роздільна здатність: 1,600 x 1,600 dpi

Низька роздільна здатність: 1,600 x 800 dpi
Швидкість друку Висока роздільна здатність: 150 мм за секунду

Низька роздільна здатність: 300 мм за секунду
Споживання енергії Система: 220-240 V, 1 фаза, 16 A, 50 Hz;  

Web Cleaner: 220-240 V, 1 фаза, 16 A, 50 Hz;
Габарити (В x Ш x Г) 1,591 x 3,592 x 2,279 мм
Вага 1,235 кг
Розміри лотка (В x Ш x Г) 615 x 1.300 x 1.000 мм
Вага лотка 50 кг
Податчик повітря (додатково) 8 мм з'єднання, 6 Bar/87 PSI

Носії
Типи носіїв Попередньо висічені; Гофрокартон і картон: білий без покриття,

коричневий крафт; Матеріали, придатні для струменевого друку
на водній основі: папір і плівка

Товщина носія Мін..: 0.1 мм
Макс..: 16 mm

Макс. ширина носія 1,193.8 мм
Макс. довжина носія Необмежено
Макс. ширина зображення 1,066.8 мм

Умови експлуатації
Температура повітря 20°C – 30°C
Вологість 22 % – 80 % RH (без конденсації)

Програмне забезпечення
Підключення до інтернету 24/7 
Платформи ПК/Windows
Модуль VDP Опційно
Контролер Caldera RIP
Інтерфейс На базі ПК

Друкуючі головки та чорнила
Конфігурація кольору C, M, Y, K, K (2 чорних канали)
Чорнильниці на 2 літри* На водній основі
Насадки на друкуючу голівку* 70,400

* Друкуючі головки та чорнила від Memjet.


