
Nejproduktivnější tiskový stroj
Kodak NexPress S3000 je nejproduktivnější 
tiskový stroj v nabídce Kodaku. Je kombinací 
robustnosti tiskového stroje s flexibilitou tiskárny. 
Produkuje konzistentní, barevné digitální tisky 
vysoké kvality. Více tiskovin v kratším čase 
znamená ve výsledku větší užitek.

Konfigurace podle vašich požadavků.
NexPress S3000 je konstruován tak, aby vyhověl
vašim požadavkům jak dnes, tak v budoucnu.
Jeho modulární konstrukce mu umožňuje 
růst s vámi.

Volitelná rozšíření vstupu papíru a výstupní 
kapacita umožňují dlouhý, nepřerušovaný tisk.
In-line dokončovací příslušenství zkompletují 
produkci v několika málo krocích.

Špičková technologie umožňuje čtyřbarevný nebo 
pětibarevný tisk v plné produkční rychlosti.
Volitelná pětibarevná konfigurace umožňuje tisk 
přímé barvy, přidání vodoznaku nebo ochranného 
překrytí a vysoce odolného lakování, které upoutá 
pozornost každého zákazníka. NexPress S3000 
je investice rostoucí s vaším podnikáním!

Podpora široké škály substrátů
Univerzální NexPress S3000 podědil po svých
předchůdcích Nexpress 2100Plus a 2500 
podporu široké škály typů substrátů různých 
velikostí, hmotností a tloušťek. Tiskne na natírané 
nebo nenatírané papíry, papíry s texturou, 
etikety, syntetické a průhledné materiály. 
Od lehkých substrátů na dokumenty, faktury a 
technickou dokumentaci, po těžké substráty 
pro direct mail, pohledy, poutače a obaly. Tisk 
na maximální velikost archu umožňuje výrobu 
plakátů a knižních obalů. Zákazníci ocení 
schopnost vyhovět jejich zvláštním požadavkům.

Spolehlivost
Konstrukce NexPress S3000 dosahuje 
bezprecedentní úrovně uživatelské praktičnosti.
Kombinace operátorem výměnných dílů (ORC) 
a vestavěného systému podpory operátorů 
zaručuje stálou schopnost tisku místo čekání na 
příjezd techniků.

Kodak NexPress S3000

3000 A3+ archů za hodinu

Vhodný pro komerční tiskárny,     
fotografické služby a data centra 
požadující vysokou produktivitu, 
pružnost a kvalitu



Technické údaje
Základní konfigurace
čtyřbarevný tiskový stroj
4 podavače s cel. kapacitou 11000 archů/výška stohu 1100 mm*
1 výstupní zásobník s kapacitou 5500 archů/výška stohu 
550 mm*
Kodak NexStation Front end
Rychlosti tisku
6000 A4 archů za hodinu (100 ppm)
5454 C4 archů za hodinu
4092 B4 archů za hodinu
3000 A3 archů za hodinu
2730 B3 archů za hodinu
Oboustranný tisk (4/4 nebo 5/5) je o polovinu pomalejší
Technologie tisku
elektrografický, práškové inkousty, 600 dpi, multi-bit
Rastry: classic, line, optimum, supra a Kodak Staccato DX
Maximální potisknutelná plocha
340 x 510 mm
Velikost substrátu
maximální velikost archu: 356 x 520 mm (A x B)
minimální velikost archu: 279 x 200 mm (A x B)

rozměr A (min - max) 279 - 356 mm
rozměr B (min - max) 200 - 520 mm
Substráty
papír: nenatíraný, natíraný mat, natíraný lesk, texturovaný, 
bezdřevý, recyklovaný, velký výběr standardních ofset. papírůbezdřevý, recyklovaný, velký výběr standardních ofset. papírů
1 výstupní zásobník s kapacitou 5500 archů/výška stohu 
550 mm*

Hmotnost papíru
60 - 350 g/m2 nenatíraný
80 - 350 g/m2 natíraný
Podavače
2x podavač 1000 archů, každý se 100 mm výšky stohu*
2x podavač 4500 archů, každý se 450 mm výšky stohu*
Výstupní zásobník
1 vysokokapacitní zásobník
- Hlavní zásobník s kapacitou 5000 archů/výška stohu 
500 mm*
- Nátiskový zásobník s kapacitou 500 archů/výška stohu 50 mm
1 vozík
Rozměry základní konfigurace (DxHxV)
6036 x 2045 x 1769 mm
Hmotnost základní konfigurace
3873 kg
Volitelné příslušenství:
Kodak NexPress Fifth Imaging Unit Solutions:

- Kodak NexPress Intelligent Color Solution - přímá barva
- Kodak NexPress Intelligent Coating Solution - ochranný potisk
- Kodak NexPress Intelligent Glossing Solution - lesklý potisk

Kodak NexGlosser leštička pro Intelligent Glossing SolutionKodak NexGlosser leštička pro Intelligent Glossing SolutionKodak NexGlosser
Přídavný výstupní vysokokapacitní zásobník
Přídavný vozík papíru
Přídavný nod pro Kodak NexStation Front End
In-line vazba
Podavač papíru z role

*hodnoty měřené s papírem 100 g/m2
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