
Scan for product video

Flashez moi & regardez 
la vidéo produit

MGI-brochure-JETvarnish-3D-PL_druk.indd   1-3 2013-08-01   15:14:27

w tradycyjnym płaskim Iakierowaniu UV) do 200 mikronów wprzypadku
wypukłego efektu 3D 

W zależności od rodzaju używanego papieru od 3 mikronów (tak samo, jak 

Prowadnice do Iewej i prawej krawędzi arkusza. 
Nowy, automatyczny system pasujący AIS SmartScanner.
Ogólne pasowanie do 200 mikronów. 

Do 3000 arkuszy B2 w ciągu godziny (płaskie Iakierowanie UV) 
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MGI AIS to innowacyjny system pasowania prac poligraficznych. 
- eliminuje ponad 80% czasu, który operator musi poświęci na procesy pasowania i optymalizacji oraz zmniejsza ilość odpadów - 
umożliwia szybką i bezproblemową integrację z workflow, automatyzując ustawienia poprzez działanie „skanuj i wpasuj” 
- przyspiesza amortyzację sprzętu, zwiększając przepustowość i produktywność oraz prowadzi do szybszej realizacji zlecenia 
- zmniejsza koszty pracy operatora poprzez zwiększenie jego wydajności i straty papieru, zużywanego na tradycyjne pasowanie. 
System AIS używa "sztucznej inteligencji" do automatycznego naniesienia lakieru i złocenia folią na wcześniej wydrukowanej pracy. 
Jest w pełni zgodny z oprogramowaniem do zarządzania zmiennymi danymi (Variable Data Finishing) 
Wykorzystując pliki drukowanej pracy i algorytmy synchronizacyjne ten ekskluzywny i opatentowany  system wykonuje ponad 
5000 miliardów operacji na sekundę. 
Bez interwencji operatora lub zmniejszenia prędkości, samodzielnie wykonuje poprawki i wady w ułożeniu wydruku. 

 

Niezgodności regulowane automatycznie przez system AIS Smart Scanner 

Przekoszenie  Rozciągnięcie 
częściowe lub całkowite 

 

Skorygowany Przesunięcie
góradół i/lub
prawo-lewo 

Rewolucyjna technologia:  inteligentny SmartScanner   AIS 

Wsparcie produkcyjne 

Wybiórcze lakierowanie UV 3D bezpośrednio na wydrukach cyfrowych 

Technologia inkjet 

Suszenie UV Korzyści technologii cyfrowej MGI 

Błyskawiczna produkcja 

Kierunek podawania 
papieru

Zmniejszenie
częściowelub całkowite

Przykłady:
- przekoszenie arkusza/obrazu
- kierunek  przesunięcia X i/lub  Y arkusza/obrazu
- rozciągnięcie częściowe lub całkowite obrazu
- zmniejszenie częściowe lub całkowite obrazu

"Sztuczna inteligencja która działa dla Ciebie"

Laminowanie nie jest wymagane. Odkryj walory nowej formuły Iakieru, która w połączeniu z technologią MGI AIS, 
umożliwiającą precyzyjne dostosowanie grubości nakładanej powłoki, zapewni Twoim cyfrowym wydrukom dodatkowe, 
niesamowite wrażenie. Opcja obsługi zmiennych danych daje pełne możliwości personalizacji prac, maksymalizując efekt 
marketingowy. 
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