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لحلول الطباعةإنتك فليركالر
إضافة تأثيرات الديكور الرائعة على األلواح المطبوعة

اللف المعدني
ويرالتصبتأثيرأفالم
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FORMATS
Min: 210 x 297mm

Max: 380 x 1219 mm
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لكربون ابأليافالمجسمالصفائحيالتغليفيضيف
ىإلالعاديةالطباعةأعمالرفع:فليركالرإنتكالميكانيكيةالفنيةالفئةمنلمسة

فاءللو فليركالرتطويرتم"!عاديغيرمستوى "
وفًقاوُصممللطباعةالمحددةالتشطيببمتطلبات
طالضغعملياتمع-الصارمةالفنيةللمعايير
تمتيالبالكامل،فيهاالتحكميمكنالتيوالحرارة

رجاتمخخاللمنالنتائجأفضللتحقيقتصميمها
.الحاليةالرقميةالطباعة

Set level,
5° or 10°
inclination

ي بالبقعالتظليل الحراري اللفائفي المعدن× 2-دعوة زفاف 
البقع مع التغليف الصفائحي الالمع ب-بطاقة التعريف 

التظليل الحراري المعدني باللفائف الحمراء
ائحي اللف المعدني بالبقع والتغليف الصف–القائمة 

المجسم

CFطرازاتمعالهوائيالضغطمنمزيد يوفرمما،1200

معدنيحراريتظليلنتائجعلىللحصولللوسائطأوسعخيارات

مذهلة

حافةيوفرواألوراقبينالتلقائياالندفاعفصلنظاميفصل

بسهولةقطعهاأوقصهايمكننظيفةبيانات

ذلكفيبما،فوريًارقميًاتحكًمااالستخدامسهلةاللمسلوحةتوفر

التغليفلصفائحالحرارةودرجةالحجمحسبالورقةسرعة

المزخرفة/الحراريةالمؤثراتوأفالم

تشطيبىعلالحصولفيالمتميزبالتشطيبالحراريالتظليلمجمعيساعد

فيحالياًًويأتي.الكبيرةللمساحاتالحراريالتظليلعندالجودةفائقعاكس

LXوCF1200Lطرازايمعقياسيشكل

عندأو،الجديدةالمائلةالتلقيممنضدةمستوىضبطيمكن

ائي،التلقنصفالتلقيمفيللمساعدة°10أو°5مستوى

اإلنتاجيةزيادةعلىيساعدمما

لتظليللمحسنةنتائجالجديدةالسحبلفةفيالتحكمأداةتتيح

سحبافةلفبفصلللمستخدمالسماحخاللمناللفائفيالحراري

.اللفبالحراريالتظليلعمليةإجراءعندالصفائحيالتغليف

NEW

CF1200

RANGE

المجسم  التصوير  | اللف   |

*Ships with the CF1200L and LX models only

يرفلكالرباستخدامالمطبوعةاألوراقإلىبسهولةالزخرفياإلبداعأضف
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باللفمذهلتظليل
تتطلبالتياليوملطابعاتبالنسبة
العناصرباستخداممذهلةنتائج

كالريوفر-اإلضافية"المدهشة"
صفائحيتغليفمجردمنأكثرفلير

.فئتهفيالرائدهومصقول

بةاللعقواعديغيرالطباعيللتشطيبجهاز

لر
كا

ير
فل

طبقة.يالصفائحالتغليفحيثمنشائبةتشوبهال
ابعةللطالصفائحيالتغليفمنفئتهافيرائدة

إلىةباإلضافالتقنيات،أحدثباستخدام.التجارية
فليرالركإنتكتقنيةتوفرالمتكامل،الهوائيالضغط
نظمةباألمقارنةً -أسرعإنتاجوأوقاتفائقةروابط
رارةالحمجموعاتتتيحذلك،إلىباإلضافة.العادية

منأوسعمجموعةبالكاملللتعديلالقابلةوالضغط
بماوعةالمطبالوسائطمعالستخدامهاالتغليفشرائح

!جةالمزعالتقليديةالرقميةالطباعةإخراجذلكفي

علىتظليلوالالصفائحيالتغليفلفائفتتوفر
الطولمنمختلفةمجموعةفيسواءحد

ال-عالةفوتكلفةكبيرةقيمةلتوفيروالعرض
طاولةمعCF1200Lطرازاستخدامعندسيما

.يلةالطو والوسائطللبانراتالموسعةالمدخالت األلوانذاتالمعدنمنتظليلرقائقإضافةويمكن
خاللمنإمارقمًياالمطبوعةالموادإلىالمجسمة
لتأثيراهذاوُيعرف.الشاملةأواللونيةبالبقعالمعالجة
حاجةاكهنكانتحيث،"الحراري التظليل"باسمالزخرفي

.راتتالمؤثتلكإليجادللقطعومكلفةخاصةطريقةإلى
بأسعارو فوريةنتائجفليركالريقدمأنيمكنذلك،ومع

يرتوفإمكانيةوحتىمطور،هوائيوبضغطمعقولة،
النتائجلتحقيقحالياً مناسبةتعتبرللوسائطخيارات
عناأيًض متقدمةمؤثراتتوفيرأيضاً ويمكن!المذهلة
راقوأو إنتكمنخاصةإكليلرقائقبينالجمعطريق
الذكيةّكبةالمر المعالجاتوتوفر.زخرفيتأثيرذاتتظليل
!مجمدواحدجهازخاللمنذلككلالجودة،فائقةنتائج

نوعهامنفريدةاختالفات
موعةمجإنتكشركةتمتلك.واللمسيالبصري الديكور

كلتميزتوالتيخصيًصا،المصممةالرقميةالشرائحمن
باعةالطتتيحوالتيالمتقدمة،اإلكليلبمعالجةمنها

لكذويوفر.الرقميةاألجهزةخاللمنالالحقةالفوقية
زخرفيةبمؤثراتالمطبوعةالموادتحسينلزيادةالفرصة

التغليفمنمزيجاستخدامعندإضافية
يوجدوال.الحراري التظليلورقاقاتالصفائحي

مثلشيءأيتحقيقيمكنهعاديتغليفجهاز
!والرائعةالفريدةالنتائجهذه

اإلنتاجودقةسرعة

معأكبرلبشكوالفاقدالصيانةأوقاتتقليليتم
إن.ليرفكالرمنالفريد"الحراري الفصل"نظام
لىعبدقةمثقوبالصفائحيالتغليفغشاء
فصلهيتمثمالقوي الوسمجهازبواسطةالحافة

هذاو .الهوائيةالحراري الرشأسطوانةبواسطة
قبلفائحياً صالمغلفةاألوراقبينبسهولةيفصل
ساحاتمحوافتارًكاللوسائط،الفعليةالحافة
يهاطأوقصهاأوقياسهايمكنومربعةنظيفة

زةاألجهوتميل.المقصلةبمقصقطعهعاأو
رغياليدوي الفصلإلىالحاجةإلىاألخرى 
.أطولوقتاً يستغرق والذيالدقيق،

كبيرةوأرباحممميزةمؤثرات

حكموالتالمذهلةالمؤثراتخلقفيالمرونةإن
منسترفعفقطواحدمضغوطجهازمنفيها

يرغمستوى إلىالعاديةالطباعةأعمالمستوى 
.أكبراستثماروعائدوعروضعادي

ميزة 
مطورة 
جديدة

ميزة 
مطورة 
جديدة

ميزة 
مطورة 
جديدة

ميزة 
مطورة 
جديدة

راري الحالتظليلللفائفالثانيالمجمع

بالسحبخاصيةاللفافةفيالتحكمأداة

الحراري التظليلمجمع
*المميزبالتشطيب

المطوبالمتكاملالضاغط

المائلةاإلنتاجمنضدة

الحدودأقصىإلىاإلنتاجزيادة
الرئيسيCF1200LXباستخدام

اللفائفيالحراري التظليلمجمع
تحميلهذااإلضافيواللفافةالذراعمجمعيتيح
فيةالمعدنيوالرقائقالمعدنيةالشرائحمنكل

ويمّكناإلعدادأوقاتمنيقللمماواحدوقت
الوةع.الوسائطبينأسرعبشكلالتبديلمن

الحراريةاللفافةمجمعيمّكنذلك،على
اللفاتمضاعفةمنهذاالفريداإلضافية
الحراري يلللتظلتحميلهاليتمالمتعددة،المعدنية
!تالوقنفسفيجميعها-المتعددةللمعادن
المميزبالتشطيبالحراري التظليلمجمع
طرازي معقياسياً "األكسسوار"هذايأتي

CF1200LوLXةبسهولتركيبهويمكن
نتهاءااليتمعندمااستخدامهيتم.لحظاتخالل

عملوي.للغايةالمرغوبالعاكسالتشطيبمن
رقائقالنقلعلىالنعومةالفائقاللفافةسطح
نقطةعندتماًما،مسطحةحالةإلىبرفق

.التطبيق

عاليائحيالصفبالتغليف"المذهلة"المؤثراتتحقيق
معزوفة"وكأنهاالطباعيةأعمالكلجعلاللمعان
"موسيقية

للونيةاللبقعالحراري بالتظليلالتشطيبخيار
بكةالخاصالطباعةألعمالالفريدةالجودةإلضفاء

بأداة يتميزللبيئة،وصديقمزدوججهازهوالمطورColorFlareفليركالرإنتكإن
للتطبيقاتيةداخلزخرفيةمؤثراتحللتقديممصمموهوالمزدوج،باللفوالتظليلالتغليف
التقليديةوغرافيةالليثللمخرجاتالصفائحيالتغليفعنفضالً الطلب،عندالقصيرةالرقمية
خارجمنشرةمباالمبتكراللفائفيوالتظليلالصفائحيالتغليفعلىالقدرةمع!أيًضا

.لكطيبةمعةساكتسابفيقريبوقتفيهذهالجودةعاليةاإلنتاجوحدةوستبدأ.الصندوق 

NEW 
CF1200 
RANGE 

التغليف

يةاللونللظاللواللفالتغليفلتقنياتمتقدمةمزدوجةعملية
الرقميةالتطبيقاتلتناسب
لخال مناأللوانلتظليلمتعددةمؤثراتعلىالحصولإمكانية

.فقطواحدةآلة
حصولللالتقليديةالبنفسجيةفوق باألشعةطالءإلىحاجةال

متنوعةتأثيراتعلى

الهوائيالضغطمنالمزيد:جديد
لللظال النهائيللتشطيبمميزتجميعمعجديدةرقائق:جديد

المائلةاإلنتاجلمنضدة°10أو°5+جديدمستوى :جديد
حبالسبخاصيةالتغليفللفافةجديدةتحكمأداة:جديد



ColorFlare footprint
*

CF1200 CF1200L CF1200LX

.

Intec Printing Solutions Limited

Unit 11B, Dawkins Industrial Estate, Hamworthy, Poole, Dorset BH15 4JP UK

Tel: +44 (0) 1202 845960
Email: sales@intecprinters.com

www.intecprinters.com

© 2018 Intec Printing Solutions. Intec brand names and 
products are the intellectual property and copyright of Intec 
Printing Solutions. All other trademarks are acknowledged. 
Equipment specifications are subject to change without prior
notice.

All statistics are variable depending upon film, external 
conditions, media type, weight and formats. E&OE
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SRA4A3SRA3380 x 1219

Sheets per minute
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الليثوغرافيةباعةللطالناعم،والملمسالمطفأالالمع،:ذلكفيبماالمختلفةالتشطيبات
فوق الالحقتغليفاليتيحالذيباإلكليلالرقميالتغليفمعالجةيتم.الرقميةوالطباعة
.الطباعة

.

األبعاد
(االرتفاع× الطول × العرض )الموديل 

الورقحجم 

الحد األقصى  - الحد األدنى

CF1200    710 x 1650 x 1350 مم 380 x مم 500 - 180 x مم 210

CF1200L  710 x 2010 x مم   1350 380 x مم 1219 - 180 x مم 210

CF1200LX 710 x 2010 x مم  1475 380 x مم 1219 - 180 x مم 210

لعمللفليركالرإنتكتطويرتم

سبالشكالرإنتكسلسلةمع

الشركاتأفضلمعولتتوافق

يفالرقميةللطابعاتالمصنعة

العالم *الموديلتوافقلتأكيداتصل

فليركالرً إنتك

الطباعةلحلول 
المؤثرات الزخرفية للحلول الرقمية

*دليل توافق طابعة كالر فلير

*المواصفات الفنية 

التغليفسرعة

المطلوبالكهربيالتيار

دقيقة/م10-دقيقة/م1.5

أمبير12هيرتز،50/60فولت،240-220المترددالتيار
كيلوواط2.8الطاقةاستهالك

دقائق5 اإلحماءفترة
الحمراءتحتباألشعةالتسخينأداة التسخيننظام

أقصىكحدمئويةدرجة150 التغليفحرارةدرجة

مجموعة متزايدة من المواد االستهالكية

الصفائحيالتغليفأفالم

اللفائفيبالتظليلاألفالم

المجسمبالتظليلاألفالم

واألخضرواألحمروالفضيالذهبي:ذلكفيبمااأللوانمنمتنوعةبمجموعةمتوفر
جميعاً طبيقهاتيمكنحيثالشفاف،.والالمعواألبيضواألسودوالبنفسجيواألزرق 
.للطباعةمباشرة

...الكربونيةاألليافالكريستال،،التبانةدربالبريق،:مثل
.للطباعةممتازةتأثيراتإلضافةمثالي

*.االستهالكيةالمواددعمورقةانظر

مخطط السرعة

في في الدقيقةورقة 

عة
سا

 ال
ي

 ف
قة

ور

األساسيالنموذج

المربعالمترفيغم400-100القاعديةالركيزةسمك
ملم100اللمعانعاليكروم:أعلى
ملم80سيليكون :أسفل األماميةاألسطوانةقطر

ملم55سيليكون الخلفيةاألسطوانةقطر

باللمستحكمشاشةالحرارةدرجةفيالتحكم
باللمستحكمشاشة السرعةفيالتحكم

LCDالسائلبالكريستالالعرضلوحةالعرضنظام
هوائيةاسطوانةاللفافاتضغط
.ملم50ملم،58-مزدوج.(بوصة3)ملم77الرئيسيالفيلمحجم

CFMتدفقفتح3.2،ضغطأقصىرطل100الهواءضاغط (هرتز50)

اللفافةغطاءفيمدمجحراري قامط الحرارةاستشعارطريقة
كغم187 الصافيالوزن 

الموسعةالمائلةالمنضدة+

الحراريالتظليلمجمع+

المميزبالتشطيب

الموسعةالمائلةالمنضدة+

الحراريالتظليلمجمع+

المميزبالتشطيب

الثانيالحرارياللفمجمع+

فليركالرً

mailto:sales@intecprinters.com
http://www.intecprinters.com

