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Villányban borélményekkel egybekötött szak-
mai napon mutatta be a Konica Minolta új 
címkenyomtatás piacára szánt berendezését. A 
szakmai program két előadással indult. Faragó 
Sándor nyomdaipari értékesítési vezető köszön-
tötte a vendégeket, majd előadásában a digitá-
lis nyomtatás szerepét és jelentőségét ecsetelte 
a tekercses címkegyártásban. Ezt követően Tóth 
Dániel termékmenedzser a Konica Minolta új 
C71cf berendezését mutatta be. Az előadások 
után a siklósi Gitta Nyomdában folytatódott a 
szakmai program, ahol nagy érdeklődés övez-
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te a bemutatót. Gitta János és felesége Gitta Éva 
üdvözölte a szakmai közönséget, és lehetőséget 
biztosított a digitális tekercsnyomó berendezés 
működés közbeni megtekintésére. A spontán to-
nercserével gazdagított gépbemutatón Tóth Dá-
niel közreműködésével a meghívottak élőben is 
láthatták a digitális címkenyomtatás folyamatát. 
A nyomatok minősége a flexóterület jeles kép-
viselői szerint is kiemelkedően jó, ami különö-
sen a mindössze 4 pont nagyságú negatív szö-
vegeknél látványos. Ami hátrányként említhető, 
hogy a berendezés fix, 330 mm-es pályaszéles-
séget kezel.

A szakmai program a Bock Pincészet palacko-
zó üzemében folytatódott, ahol a Gitta Nyom-
dában a bizhub PRESS C71cf gépen készült cím-
kéket felragasztották a borosüvegekre, majd a 
látogatók megtekinthették a pincészetet is. Az 
este borkóstolóval egybekötött négyfogásos va-
csorával zárult.

Az eseményről készült emlékképek itt megtekint-
hetők: https://goo.gl/96usVk
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BIZHUB PRESS C71CF
Színes, keskenypályás digitális  
címkenyomtató rendszer

A bizhub PRESS C71cf ideális címkenyom-
tató nyomdáknak, akik váltani akarnak 
hagyományos nyomdaipari rendszerről 
digitálisra – a nyomtatási futáshossz csök-
kenése, a megrendelések gyorsabb kivitelezé-
sének igénye, a megszemélyesítés és válto-
zatkövetés, valamint az igény szerinti 
sorozatszám miatt. A bizhub PRESS C71cf 
kimagasló termelést tesz lehetővé, kiváló 
nyomatminőségben, ami meglepően egysze-
rű felhasználással párosul. Piaci terjeszke-
déshez és kiegészítő használatra, meglévő 
analóg gépek mellé a megfelelő választás.

AZ ÖN ELŐNYEI A BIZHUB PRESS C71CF 
NYOMTATÓVAL

Nagy sebességű nyomtatás
   A kategóriában kimagasló sebesség és nyomta-

tási teljesítmény.
   A sebesség a használt médiához állítható: 18,9 

m/perc, 13,5 m/perc, 9,45 m/perc.
   A gép bekapcsolását követően a gyors indulás, 

ami a felállási időt csökkenti, fokozza a terme-
lékenységet.

Ofszet közeli minőség
   A színek feldolgozása 1200 dpi × 8 bit felbon-

táson történik, 256 árnyalattal egy pixelben.
   A vékony vonalakat és a kis karaktereket tisz-

tán nyomtatja, árnyalatokban gazdagok a 
nyomatok.

Egyszerű használat
   Számos technológiával összehasonlítva – bele-

értve a tintasugaras nyomtatókat is – a bizhub 
PRESS C71cf-nek egyszerű a karbantartása.

   Az analóg gépeken időigényes feladatok, mint 
a színbeállítás, könnyen beállíthatók.

   A felhasználót a képernyőn lévő utasítások se-
gítik a műveletek elvégzésében, így már mini-
mális oktatással is üzemeltethető a nyomda-
ipari rendszer.

Átfogó médiakezelés
   Új fejlesztésű digitális toner, a nyomatminő-

ség javítása érdekében.
   A háromdimenziós hibrid szerkezet, mely ma-

gában foglalja a funkcionális polimereket, tö-
kéletes minőséget biztosít minden médiatí-
pusra.

   Nem igényel bevonatos médiát.
   Színstabilitás.
   Automatikus szín-visszaellenőrző rendszer.
   Fejlett színmenedzsment eszközök.
   Simitri® HD E toner technológia.


