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CF350
والطابعات في العالمسخ متوافق مع أفضل آالت الن

إنتكلف وتغليف سطح المكتب من وحدة مدمجة واحدة

الطباعةلحلول 

فليركالر

إلىبسهولةالزخرفياإلبداعأضف

رفليكالرباستخدامالمطبوعةاألوراق

المجسمالتصوير/اللف/التغليف

تغليفوالاللفعملياتالمكتبسطحعلىالمتكاملالحلهذايتيح

الظلياللونيوالتأثير

كاليفالتتحملعلىالقدرةحيثمنفئتهفيالرائد

اليةفعأكثرإنتاًجالتوفر(ملم77)بوصات3أساسيةلفائفيستخدم

التكلفةحيثمن

اهظةببلوكاتاستخدامإلىالحاجةدونالبساطة،غايةفيلعملية

لونيقطععملياتأوالثمن

اليةفعأكثرإنتاًجالتوفر(ملم77)بوصات3أساسيةلفائفيستخدم

التكلفةحيثمن

يفساخنةلفافات

واألسفلاألعلى

جهد قابل 

50للتعديل 

2م/ كجم 

المنزليلالستخدام

فولت220-240

مم580=العرض

ملليمتر500=الطول

مم430=االرتفاع

ام انظر المواصفات الكاملة للنظ

خلفه

التحكمأدواتاستخدامسهولةالجهدفيالتحكم

الهواءتبريدنظام

االلتفافمنعقضيبالضغطتعديلإمكانية

النموذجيةالتطبيقات

والتغليفالتعبئة

العرضمجلدات

التعريفبطاقات

الشهادات

القوائم

الكتبأغلفة

الزفافقرطاسية

الملصقات

الترفيهيةاألماكنتذاكر

البيعنقطة

الصورألبومات

الهداياقسائم

الميزاتأهم

:يليلماكبدايةمثاليةآلة

والمطفأالالمعالتغليف-

الطباعةفوقالملمسالناعمالتغليف-

واللوانيالمعدنياللف-

المجسمالتصويربتأثيرأفالم-

فأكبرSRA3قياسالوسائطمعيتالءم

لوسهمستمرتلقيم

التطبيقاتليناسبالضغطتعديلإمكانية

المختلفة

الجهدفيالتحكم

تسطحااألكثرلألوراقااللتفافمنعقضيب

وزيعلتمصممةوالسفليةالعلويةالساخنةاللفافات

تفاديإلىيؤديمماالركائز،علىالكليةالحرارة

التغليفصفائحرقائقتآكل

لمهدرةااللفافاتلتوفيرالتلقائيالتوقفخاصية

الطباعيللعملالنهائيللتشذيبالقطعسكين

الوسائطمنأوسعمجموعةالهواءتبريديوفر

لالتشغيعندالهدوء

-220التقليديةالمنزليةالطاقةامداداتيستخدم

فولت240
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Sparkle

Crystal

*فليركالرطابعةتوافقدليل

SRA3

CF350 footprintTechnical specifications*

Laminates 

المع مطفأ بيذه فضي ذهب وردي أحمر أخضر أزرقن ألياف كربونية

نعومة الملمس فوق 
الطباعة

بنفسجي وردي نحاسي لمعان أسود لمعان أبيض لمعان شفاف درب التبانة
Intec Printing Solutions Limited

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

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 
PrintingSolutions. 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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الطباعةإنتك لحلول 

فليركالر 

اآلثار الزخرفية للحلول الرقمية

*اتصل لتأكيد توافق الموديل

لة إنتك تم تطوير إنتك كالر فلير للعمل مع سلس

كالر سبالش ولتتوافق مع أفضل الشركات

المصنعة للطابعات الرقمية في العالم

CF350 footprint المواصفات الفنية*

دقائق5

:سمك الركيزة القاعدية

:حجم الورق

الوقت الدافئ المتابعة

:نظام التسخين

:درجة حرارة التغليف

:التحكم في درجة الحرارة

:التحكم في السرعة

:نظام العرض

:ضغط اللفافات

:حجم الفيل الرئيسي

:نظام تبريد الهواء

:طريقة استشعار الحرارة

:سكين التشذيب الخلفية

:التيار الكهربي المطلوب

:استهالك الطاقة

:سرعة التغليف

غم في المتر المربع350غم في المتر المربع إلى 80: التغليف

غم في المتر المربع350غم في المتر المربع إلى 120: اللف

مم500مم إلى 330: الحد األقصى

مم230× مم 180: الحد األدنى

شفرة للتشذيب النهائي للعمل الطباعي

أداة التسخين باألشعة تحت الحمراء

درجة مئوية كحد أقصى150: اللفافة العلوية

درجة مئوية كحد أدنى100: اللفافة السفلية

لوحة تحكم بأزرار للضغط

لوحة تحكم بأزرار للضغط

LCDالعرض بالكريستال السائل 

مقبض يدوي قابل للضبط والتعديل

(بوصة3)ملم 77

مروحة مزدوجة

مزدوج-ثرموستات داخلي 

دقيقة/ م 1.3

أمبير7هيرتز، 50/60فولت، 240-220التيار المتردد 

كيلوواط1.5
(االرتفاع× الطول × العرض )األبعاد  (كغم)الوزن 

مم580x 500x430كغم55

0

فليركالر 

...*مجموعة متزايدة من المواد االستهالكية

أفالم التغليف الصفائحي

األفالم بالتظليل اللفائفي

األفالم بالتظليل المجسم

للطباعةم،الناعوالملمسالمطفأالالمع،:ذلكفيبماالمختلفةالتشطيبات

الذياإلكليلبالرقميالتغليفمعالجةيتم.الرقميةوالطباعةالليثوغرافية

.الطباعةفوقالالحقالتغليفيتيح

والفضيالذهبي:ذلكفيبمااأللوانمنمتنوعةبمجموعةمتوفر

.والالمعواألبيضواألسودوالبنفسجيواألزرقواألخضرواألحمر

ً تطبيقهايمكنحيثالشفاف، .للطباعةمباشرةجميعا

...الكربونيةاألليافالكريستال،،التبانةدربالبريق،:مثل

.للطباعةممتازةتأثيراتإلضافةمثالي

*.االستهالكيةالمواددعمورقةانظر

شرائح التغليفاللفافات واألفالم

بريق

كريستال

مخطط السرعة

ورقة في في الدقيقة
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الطباعةإنتك لحلول 
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