
Nové příležitosti díky Kodak NexPress fifth
imaging unit solution.
Direct mail, brožury a ostatní tiskoviny upoutají 
pozornost, jestliže jsou vyvedeny v zářivých obrazech, 
výjimečném lesku nebo výrazných barvách.

Kodak NexPress intelligent color, coating a glossing, 
jsou tři unikátní řešení využití páté tiskové jednotky, 
rozšiřující vaše možnosti a přinášející poutavější tisky 
vašim zákazníkům. Staví na přednostech a výhodách 
tisku na digitálním tiskovém stroji Kodak NexPress, od 
výjimečné tiskové kvality a variability po výkonnost.

Intelligent coating - zvýšená ochrana tisku
Vhodné pro široký rozsah obrazových tiskovin, od 
knižních obalů a direct mailu, po přání a pohledy. 
Umožňuje přetisk celého obrazu, či jeho části 
Kodak Nexpress clear dry inkoustem, který na 
povrchu vytvoří ochrannou vrstvu. Ta snižuje možnost 
poškození tiskovin při dokončovacích pracích. Toto 
řešení umožňuje také tisk vodoznaků, ochranných 
známek a grafických prvků na pozadí.

Intelligent color - větší barevný prostor
Kodak NexPress intelligent color vytváří 
prostor pro řešení dvou kritických prvků: použití více 
Pantone nebo přímých barev a reprodukci většího 
barevného prostoru. Pro dosažení bohatšího gamutu 
a přesného přidání přímých barev lze ke standardnímu 
čtyřbarevnému tisku přidat Kodak NexPress červený, 
zelený nebo modrý inkoust. Softwarové vlastnosti 
obsažené v Kodak NexStation front endu, jako 
inovativní nástroje správy barev a bezpečně tvořené 
ICC profily činí práci s pátou barvou jednoduchou, 
rychlou a bez chyb.

Intelligent glossing - vysoce lesklý lak
Kodak NexPress intelligent glossing vytváří další 
možnosti tisku obrazově bohatých tiskovin, jako 
knižních obalů, fotoalb, přání a brožur. Používá 
Kodak NexPress clear dry ink a Kodak NexGlosser unit 
ke zvýraznění kvality obrazu a zároveň vytváří lesklý 
povrch, připomínající laminaci. V NexGlosseru 
zabudovaná čtečka čárových kódů získává informace o 
požadované činnosti a pomáhá vylučovat chyby vzniklé 
při manuálním zpracování, stejně jako automatizuje 
dokončovací proces.



Solution Components Intelligent 
coating

Intelligent 
color

Intelligent 
glossing

Kodak NexPress pátá tisková jednotka
Kodak NexPress červený, zelený nebo modrý inkoust
Kodak NexPress čirý inkoust

Kodak NexPress glossing jednotka
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Kodak NexGlosser glossing jednotka
rozšířené vlastnosti

Popis

Rychlost 35 A4/letter stran za minutu

Úroveň lesku* 64 - 90 G20** 

Vlastnosti substrátu: Typ Natíraný matný a natíraný lesklý

Hmotnost Jednostranný: 118 - 350 g/m2 (80# text - 130# cover)
Oboustranný: 150 - 350 g/m2 (100# text - 130# cover) 

Rozměry Minimální: 279 x 200 mm (11.0 x 8.3 in.) (A x B)
Maximální: 356 x 520 mm (14.0 x 20.5 in.) (A x B)
       Rozměr A (min-max): 279 to 356 mm (11.0 to 14.0 in.) 
       Rozměr B (min-max): 200 to 520 mm (8.3 to 20.5 in.)

Kap. vstupního podavače 850 listů při 118 g/m2 (80# text)

Kap. výstupního zařízení 1700 listů při 118 g/m2 (80# text) 

Nastavení Poloautomatické

Manual

S využitím čárového kódu 

Pre-selection of defined jobs 

Požadavky na umístění Elektrika 230/208 V, 50/60 Hz, 30 A, 1 phase 

Stlačený vzduch 50 Nl/minutu, 5 bar

Rozměry (l x w x h) 1.88 x .86 x 1.38 m

Prostředí Rozsah pracovní teploty: 17 - 28° C
Vlhkost: 20 - 70% RH 

*Poznámka: K měření byl použit A BYK Gardner micro TRI-gloss 20-60-85 degree gloss meter.
** Úroveň  lesku je závislá na použitém substrátu, okolním vlivu a typu obrazu.
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Kodak NexGlosser 
glossing jednotka


