
Pro 32r
Wide Format Inkjet Printer

Pro 32r
Impressora jato de tinta de grandes formatos

Cresça. Lucre. 
Vire o jogo.



Está na hora de mudar
A sua empresa vai bem. Mas poderia estar ainda melhor. Você pode virar o jogo: aumentar a capacidade. 
Lucrar com mais produtividade e rapidez. E ampliar as suas funcionalidades. Você pode até ter espaço para outra 
impressora... Mas será que ela é capaz de gerar mudanças?

Se essa impressora for a LED rolo-a-rolo de grandes formatos Pro 32r de 3,2 metros da EFI™, então a resposta 
é sim.

Com produção multifuncional e econômica, essa impressora possui funcionalidades que ajudam você a ser mais 
competitivo e lucrativo. Para começar, você poderá obter uma capacidade muito maior, de aproximadamente 
5.000 metros quadrados por mês; e também poderá oferecer aos clientes uma gama maior de aplicações, 
como a impressão em branco, frente e verso e em têxteis — tudo isso em uma maior variedade de substratos. 
A melhor parte? Ainda poderá contar com custos operacionais mais baixos, graças ao melhor consumo de tinta 
e de energia.

É por essas e outras que a impressora Pro 32r veio para mudar o jogo. Com essa impressora, você não só 
conseguirá mais trabalhos mas também eliminará a necessidade de terceirização; além disso, também obterá 
produções mais rápidas e será capaz de produzir tiragens maiores. Com uma plataforma EFI LED robusta 
e confiável, você vai deixar concorrência fora do seu caminho.

Em resumo

• Velocidade: até 207 m² por hora

• Quatro cores e tinta branca opcional

• Cabeçotes de impressão Gen-5 com gotas de 7 pL 

e tecnologia UltraDrop™

• Resolução real de até 635 dpi

• Tecnologia LED para reduzir o consumo de energia 

e permitir o uso de substratos mais finos

• Kit de malha integrado

• Análise de vincos

• Luzes para prova de retroiluminação

• Inclui um front-end digital Fiery® integrado com 

tecnologia de aceleração FAST RIP, além da função 

RIP e impressão sob demanda ou a possibilidade 

de imprimir arquivos pré-processados na interface 

da impressora

• Disponível com opções de valor agregado:

 - Impressão com tinta branca

 - Cortadores longitudinais

 - Impressão automática blockout

 - Retroiluminação semi-automática

 - Pacote de software de produtividade com 
o Assistente de economia de mídia

 - Aplicativo para iPhone

Mais rentabilidade e uma sólida vantagem competitiva



O poder da tecnologia LED sustentável

Com a incrível tecnologia LED de “cura a frio” você aumentará a produtividade a um custo mais 
baixo. Aumente seus lucros oferecendo trabalhos com margens elevadas, enquanto reduz 
o custo de operações e o impacto ambiental:

• Estende a gama de substratos suportados, 
incluindo mídias de custo reduzido para aplicações 
especiais que agregarão valor ao seu negócio

• Aumenta a durabilidade e a produtividade do 
equipamento com um mecanismo instantâneo de 
ligar/desligar, reduzindo sua manutenção

• Reduz os custos de operação com economia 
significativa do consumo de energia (1,8 kW em vez 
de 10 kW) e menos consumíveis

• Melhora o controle sobre os níveis de brilho/mate

• Reduz o desperdício com reprodução de cores 
consistente e funcionamento simples

• Atende às demandas dos clientes por uma solução 
mais ecológica, com menos compostos orgânicos 
voláteis (VOC), diminuindo o consumo de energia, 
menos desperdício e consumíveis

A última inovação da indústria de impressão: Tecnologia UltraDrop da EFI

Os clientes mais exigentes querem o máximo em termos de qualidade, 
nitidez e funcionalidades. É por isso que a tecnologia UltraDrop da EFI proporciona tamanhos 
de gota menores e maior precisão de controle. Os resultados são incríveis:

• Cabeçotes de impressão nativos de 7 pL com 
endereçamento multigota real

• Alta resolução aparente e qualidade de impressão de 
alta definição

• Suavidade impressionante nas sombras, 
gradientes e transições

• Qualidade de texto superior com quatro pontos, 
tanto em qualidade padrão quanto em alta 
qualidade, com menos bordas irregulares e maior 
nitidez em todos os modos de impressão



EFI Pro 32r
Tecnologia de impressão

• Tecnologia jato de tinta piezoelétrica sob demanda

• Oito cabeçotes de impressão com a tecnologia UltraDrop de 7 pL

• Resolução real de até 635 dpi

• Cores: CMYK, branco opcional

Mídia/Manuseio

• Aceita uma grande variedade de substratos flexíveis

• Largura máxima de impressão de até 3,2 m

• Peso máximo da mídia: 200 kg

• Rolo-a-rolo com bobinas (2 bobinas de 1,6 m)

• Kit de malha integrado

Produtividade

• Velocidade máxima: 207 m² por hora

• Carga de mídia fácil e rápida

Tintas XF SuperRange EFI

• Tintas com cura UV LED

• Mínima alteração do ponto

• Amplo gamut de cores

• Ecologicamente sustentável

• Excelente durabilidade

Considerações ambientais

• Ar comprimido: 6,5 bar, fluxo de ar de 110 litros/min, somente ar seco 
e limpo (não incluído)

• Temperatura operacional: 20° C - 30° C

• Umidade: (sem condensação)

 - Faixa padrão: 30%–80%

 - Faixa ideal: 50%–80%

• Peso da máquina: 2.700 kg com caixa: 3.200 kg

• Altura: 186 cm

• Profundidade: 103 cm

• Largura: 590 cm

• Parte elétrica:

 - 220 Vca Monofásico +N + PE 25 Amp, 50/60 Hz

 - Consumo de impressão: 1,8 kW; Consumo de pico: 3,0 kW

• Sistema de refrigeração de ar integrado

Front-end digital Fiery

• Fiery XF para EFI Pro 32r integrado

 - FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology)

 - Opções de Cut Marks, Color Profiler e Color Verifier

 - Espectrofotômetro EFI ES-2000

 - Software Fiery Command WorkStation®, macOS® e Windows®

 - Garantia de hardware de um ano do Fiery e do software Fiery XF

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint 
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, 
Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery 
Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, 
Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, 
Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and 
WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.
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EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, 
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade 
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a 
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção, 
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com 
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.
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