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Impressora digital HighJet 2500B Multi-Pass 

 
Impressão Digital a jato de tinta, uma solução econômica. 

 
Sistema de processamento inteligente 

 

1 Sistema de transmissão da correia. 

2 Sistema de vácuo poderoso. 

3 Alimentação de alta velocidade. 

Alimentação automática de bordo. 

Mudança de Impressão automática. 

Detecção de margem de alta precisão. 

Fornecimento de tinta e pressão 
negativa automática. 

   Cabeça de impressão dual channel Kyocera. 

PC indústrial. 

Cabeça de impressão com sistema de 
auto-limpeza e sistema de umidade. 

   Sistema operacional poderoso e inteligente. 

Tinta a base de água Han FullColor. 

Elimine processos tradicionais, e economize com a 
confecção de chapas, ajustes e mistura de tinta; 
Grandes economias em tempo, tinta, mão de obra, 
chapas e custos associados a armazenamento. 

Troca rápida e automática; Registro de cor inteligente; 
Setup leva dois minutos ou menos para ser configurado. 

Impressão sob demanda, sem desperdício de tinta, 
menor consumo de tinta e amigo do ambiente. 

Os arquivos impressos são armazenados e acessados 
rapidamente. 

Cabeça de impressão industrial com maior vida útil e 
ampla gama de cores. 

A tinta à base de água Han FullColor é ideal para 
impressão de embalagens de alimentos. 
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Sistema de so ware inteligente monitora o status do papelão, 
produção e consumo de tinta em tempo real. 

O design estabilizador de pressão negativa de alta precisão 
garante uma impressão continua com nível de pressão estável. 

Os sistemas de fornecimento automático de tinta e de 
despressurização da cabeça de impressão aumentam 
a confiabilidade e a estabilidade da impressão. 

Auto-alimentação de ponta possibilita o posicionamento 
preciso da mídia. 

 
 
 
 
 

 
Exibição pronta para varejo 

Alta velocidade, precisão e qualidade 

Equipada com 4 a 8 cabeças de impressão Kyocera, 
a velocidade de impressão pode chegar a 700m²/h. 

Carro de impressão de alta velocidade com 
velocidade de escaneamento de 1,8 m/s. 

Se destacando pela alimentação rápida de intervalo fixo, 1 

o sistema de transmissão de correia de alta precisão 
garante precisão de passo. 

Impressão a jato de tinta digital com resoluções 
de até 600x2400dpi em Grayscale. 
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3 Diversidade de Substratos maximiza a 
satisfação dos clientes 
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8 Aplicável a papelão ondulado de diferentes tipos e 
especificações, excelente para impressão de cartões 

10 revestidos de alto padrão. 

Satisfaz os requisitos de impressão de dados específicos, 
como código de barras e código QR. 

Resposta rápida às demandas do mercado, especializada 
em pedidos de trabalho personalizados, de curto e médio 

12 prazo 

Ajuste de uma chave; Processo de produção otimizado 

 

Revendedor Autorizado:  

7 

9 

8 

11 


