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CF750
فليركالر

والطابعات في العالمسخ متوافق مع أفضل آالت الن
إنتك
الطباعةلحلول  آلة واحدة، آثار متعددة

علىللحصولةالموضعيالبنفسجيةفوق األشعةإضافةاآللةلهذهيمكنواللف،للتغليف
والتجهيزاإلعدادإمكانيةتوفرأنهاكما.المجسمبالتصويروالمؤثراتاألنيقالنهائيالمنتج
تبدونهائيةالوالطباعةبالليثوغرافالرقميةمطبوعاتكجميعيجعلمماوسهولة،بسرعة
.المتميزةالتشطيباتمعمذهلة

.الليثوغرافيةو الرقميةللتطبيقاتاللونيةالتظليالتولفلتغليفمتقدمةمزدوجةعملية
.فقطواحدةآلةخاللمناأللوانلتظليلمتعددةمؤثراتعلىالحصولإمكانية
.الثمنباهظةالبلوكاتأوالقطعوجودعدممعاإلعدادوسهولةسرعة

.وداخليا  ببساطةمتميزةوظائفإنشاء

350 gm2
~

FORMATS
Min: 180 x 230mm

Max: 340 x 812mm
Custom lengths

إمكانية تعديل
الضغط 

الميزاتأهم النموذجيةالتطبيقات

الميزاتأهم

العرضمجلدات

التعريفبطاقات

الشهادات

القوائم

الكتبأغلفة

الملصقات

الزفافقرطاسية

الترفيهيةاألماكنتذاكر

البيعنقطة

التهنئةبطاقات

الصورألبومات

اخرالفوالتغليفالتعبئة

الهداياقسائم

:يليلماكبدايةمثاليةآلة

والمطفأالالمعالتغليف-

الطباعةفوقالملمسالناعمالتغليف-

واللونيالمعدنياللف-

المجسمالتصويربتأثيرأفالم-

لزيادةالمزدوجاللفمدخالتأوواحدةلفةمعمتاحة

.اإلنتاجية

صممالمالمميزالرقميللتغليفساخنةمعدنيةلفافة

اتالمطبوععلىالفضيالحبرمسحوقظهورلتفادي

.بالحبرالرقمية

فأكبرA3،SRA3قياسالوسائطمعيتالءم
واسعنطاقعلىالموادمعالتعاملعلىالقدرة

التداخليالتلقائيالتحكمنظام

تسطحااألكثرلألوراقااللتفافمنعنظام

بعدصفحتكالمتقدمالشرائحفصلنظاميفصل

ماطيبالتشلمرحلةنظيفةحافةيوفرمماالتغليف،
اإلنتاجبعد

منأمتار7إلىيصللمالقطعالذاتيبالقطعالتغليف
الدقيقةفي/للقصالجاهزةاألوراق

التشغيلعندالهدوء

يةالتقليدالمنزليةالطاقةامداداتيستخدم
فولت220-240

موجهةمضيئةتلقيمبوابة

التحكمأدواتاستخدامسهولةاللفجهدفيالتحكم

للشرائحمتطورفصلللتعديلالقابلالضغطفيالتحكم
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All statistics are variable depending upon film, external

conditions, media type, weight and formats. e&Oe
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3000

2500161731

1500

1000

SRA3                               A 3SRA4

CF750      700 x 630 x 560 مم

CF750S    700 x 630 x 1260 مم

CF750LX  700 x 630 x 1260 مم

فليركالر  إنتك

الطباعةلحلول 
تأثيرات زخرفية للحلول الرقمية

*دليل توافق طابعة كالر فلير

لعمللفليركالرإنتكتطويرتم

سبالشكالرإنتكسلسلةمع

الشركاتأفضلمعولتتوافق

يفالرقميةللطابعاتالمصنعة

العالم
*الموديلتوافقلتأكيداتصل

*المواصفات الفنية 

دقيقة/م7-1التغليفسرعة

القاعديةالركيزةسمك

الورقحجم

اإلحماءفترة

التسخيننظام

التغليفحرارةدرجة

الحرارةدرجةفيالتحكم

السرعةفيالتحكم

العرضنظام
اللفافاتضغط

الرئيسيالفيلمحجم

:األوراقفصلنظام

المطلوبالكهربيالتيار

:الطاقةاستهالك

مم812مم إلى 340: الحد األقصى

مم230× مم 180: الحد األدنى

دقائق5

الحمراءتحتباألشعةالتسخينأداة

أقصىكحدمئويةدرجة150

للضغطبأزرارتحكملوحة
للضغطبأزرارتحكملوحة

LCDالسائلبالكريستالالعرض

عديلوالتللضبطقابليدويمقبض

(بوصة3)ملم77

شرائحإلىالتقطيعشفرة

أمبير7هيرتز،50/60فولت،240-220المترددالتيار

مزدوج-داخليثرموستات

كيلوواط1.5

فليركالر 
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غم في المتر المربع350غم في المتر المربع إلى 80: التغليف

غم في المتر المربع350غم في المتر المربع إلى 120: اللف

:الحرارةاستشعارطريقة

األبعاد
(االرتفاع× الطول × العرض )الموديل  (كغم)الوزن 

الجداولمعكغم77.5

الجداولمعكغم97.5

الجداولمعكغم97.5

المواد االستهالكية

رافيةوالليثوغالرقميةللطباعةالصفائحيالتغليفأفالم

اللفائفيبالتظليلاألفالم

المجسمبالتظليلاألفالم

المتاحةوالرقميةالليثوغرافيةالدرجات

ميا  رقالطباعةفوقالناعمةاللمسةإضفاءيمكن

الرقميةاعةالطبعلىمباشرةواألفالمالتظليلرقائقجميعتطبيقيمكن

طباعتكإلىوالتوهجالتألقمنمزيد اأضف

مخطط السرعة

ورقة في في الدقيقة
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األساسيالنموذج حامل+ حل التسليم المزدوج+ حامل + 

3000

2500

2000

1500

1000

500

شرائح التغليف اللفافات واألفالم

المع

نعومة الملمس فوق 
الطباعة

مطفأ بيذه

بنفسجي

فضي

وردي

ذهب وردي

نحاسي

أحمر

لمعان أسود

أخضر

لمعان أبيض

أزرقن

لمعان شفاف

بريق

كريستال

ألياف كربونية

درب التبانة
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