


Sistema automático de drenagem  
para remoção de excesso de tinta

Impressão em  
materiais perfurados
Uma bandeja recebe o excesso de tinta que passa através dos orifícios  
do material, portanto não sendo necessário uso de liner.
A tinta é retirada automaticamente da bandeja permitindo impressões  
sem preocupação com possíveis vazamentos (Opcional).

Novas funções para aplicação de “backlit”

Inovadora impressão 
frente e verso
Através da impressão frente e verso de materiais flexíveis,  
imagens para serem vistas tanto com a luz do dia como  
à luz da noite, podem ser criadas e vistas com o mesmo brilho.

Inovação contínua
A JV5-320S agrega novos recursos para uma  
grande variedade de impressões de qualidade.
A JV5-320S muda o conceito sobre  
impressoras de grande formato.
A área de impressão de 3.250 mm e a maior resolução de 720 x 1.440 dpi possibilitam impressões  
extensas, de alta qualidade e para serem vistas de perto. 
Além disso, impressão frente e verso e em materiais perfurados podem ser realizadas. Novos recursos  
estão disponíveis, como o abastecimento seguro de mídias em rolos, tanto leves como pesadas, abrindo 
novas possibilidades de negócios

Materiais perfurados
Alta qualidade de impressão é 
alcançada sem manchas causadas 
pelo excesso de tinta.

Dispositivo de remoção  
de excesso de tinta
O excesso de tinta na bandeja é 
periodicamente retirado e passado  
para um galão de eliminação de tinta

Transmissão de luz 
(Luz por trás)

Reflexão de luz  
(impressão frente e verso)

 Reflexão de luz  
(duas camadas de tinta)

Registro automático para impressão frente e verso
Quando impresso do lado oposto, um 
sensor detecta as marcas de registro 
impressas na parte da frente do material 
e automaticamente compensa qualquer 
alteração provocada pelo solvente. 
Além disso, a posição de impressão na 
direção do movimento da cabeça, pode 
ser alterada manualmente durante a 
impressão, tanto que posições corres-
pondentes em ambos os lados podem 
ser ajustadas.

Grande formato e alta qualidade de  
impressão. Aproveite todas as vantagens 

de uma impressora de alta tecnologia

UISS (Sistema Ininterrupto de Fornecimento de Tinta)
A JV5 pode utilizar 4 cartuchos por cor no modo 4 cores. Quando a tinta de um 
cartucho termina, outro cartucho da mesma cor inicia o fornecimento de tinta auto-
maticamente, prevenindo falhas de impressão por falta de tinta. No máximo 1.760 
ml de tinta por cor pode ser colocado ao mesmo tempo. Os cartuchos podem ser 
recolocados durante o processo de impressão, permitindo que trabalhos noturnos 
sejam realizados sem interrupção.

A JV5 é equipada com sistema de abastecimento e rebo-
binamento, tanto para mídias pesadas como mídias leves
Os sistemas de abastecimento e rebobinamento garantem a alimentação de 
mídias pesadas de até 3.250 mm de largura e peso de 130 kg, sendo a barra de 
tensão responsável pela manutenção do trabalho estável e com a tensão correta. 
Um pequeno rebobinador, que pode ser ajustado, é item padrão e incluso ao equi-
pamento. Ambas as mídias, pesadas e leves, podem ser usadas com facilidade.

Luz verde ligada: 
cartucho de tinta 
está em uso

Luz desligada: 
cartucho de tinta não 
está em uso

Luz vermelha ligada: 
Cartucho vazio

Após o término da tinta, 
o cartucho ao lado 
inicia o fornecimento

Pequeno rebobinador rebobinador para  
mídias pesadas

dispositivo de abastecimento da mídia

 Imagens em grandes formatos com alta  
qualidade de impressão e alta velocidade

4 Passadas 8 Passadas

6 Passadas 12 Passadas

12 Passadas 12 Passadas

16 Passadas 16 Passadas

 4 cabeças de impressão  
estrategicamente posicionadas
As 4 cabeças de impressão, recentemente desenvolvidas, estão 
posicionadas estrategicamente em 4 linhas permitindo alta veloci-
dade de impressão. A resolução é de até 1.440 dpi e está apta para 
atender a todas as necessidades do mercado.

 Aquecedor Inteligente com 3 estágios
Um aquecedor inteligente com 3 estágios (pré, durante e pós impressão) aumenta 
o desenvolvimento de cores e a fixação da tinta, através do aquecimento automá-
tico da mídia e do controle da temperatura de operação.

 Checagem automática dos nozzles
Problemas com a descarga de tinta pela cabeça de impressão e qualquer entupi-
mento nos nozzles são rapidamente detectados e limpos, evitando perdas de tinta e 
material no processo de impressão.

 Ajuste de compensação da mídia
A mídia é transportada de forma uniforme sem ser afetada por variações no peso 
do rolo. Isso elimina eventuais “bandings” causados pelo abastecimento irregular 
do material, mantendo assim impressões com alta qualidade.

 Ajuste de altura da cabeça
A espessura da mídia é detectada e a altura da cabeça se ajusta automaticamen-
te, de forma a evitar possíveis falhas no processo de impressão. Mesmo quando 
a espessura do material é alterada, a impressão é mantida com o constante movi-
mento de ajuste da cabeça, para se obter um melhor resultado de impressão.

 Interface USB 2.0
Interface USB 2.0 permite alta velocidade na transmissão de dados

Estratégia das 4 cabeças

Velocidade de impressão com 4 cores  
Bidirecional (pontos variados)

Velocidade de impressão com 6 cores 
Bidirecional (pontos variados)

** quando impresso em toda a largura


