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The new plotter

Opcionais

Optink
Jato de tinta sem problemas. Permite gerenciar melhor 
o consumo e o reservatório de tinta, alertando o 
operador quando a tinta está prestes a esgotar-se.

Cut & Go
Tampa superior com cortador automático de papel 
que permite organizar suas tarefas da melhor forma.

Paper End
Detecta quando o papel acaba e interrompe a 
impressão. Otimiza papel e tempo com inteligência.

Service Zone
Cabeçote de impressão de fácil limpeza, evitando o 
ressecamento da tinta e permitindo ao cartucho estar 
sempre pronto para impressão.

Fit Print
“Configurações automáticas da borda do papel, 
evitando falhas de impressão, desperdício de papel e 
tinta além de otimizar o tempo de trabalho. Evite falhas 
de impressões, otimizando mídia, tinta e tempo.”

Dual Roll
Segunda barra para gerenciar 2 rolos de papel de 
entrada diferentes (não ao mesmo tempo). Mantenha 
larguras ou tipos de papel diferentes em espera para 
ser usado para a produção futura, enquanto a UWP já 
está imprimindo a partir do rolo principal.

Roll to Roll
Motor extra para rebobinar o papel impresso, 
aumentando o volume do papel recolhido.

4 Print
Imprimir com 4 cabeças para aumentar a velocidade 
de impressão.

Funções Principais

Sem contacto funções internas
Permite a instalação das novas funcionalidades 
simplesmente encostando o cartão no leitor, evitando 
atualizações difíceis e uploads complexos. É possível 
começar a usar os novos recursos em uma fração do 
tempo.

Software
Multiuso e funções multiplotter e controle total sobre a 
lista de previsão de impressão.

Power Pads
O freio mantém a tensão adequada do papel, 
garantindo uma boa qualidade de impressão por 
meio da gravidade. Três versões estão disponíveis 
dependendo da gramatura do papel, facilmente 
intercambiáveis.

Interface de usuário
Menu visual, fácil de usar, instruções visuais e 
notificações de fácil utilização.

Modo inversor
Dá a chance de inverter o sentido de giro da barra 
coletora permitindo decidir onde fazer a impressão, no 
lado visível ou no lado interno.

Easy & Quick
Permite remover o rolo de impressão em dois passos 
simples, sem necessidade de remover completamente 
a barra do colector da plotter. Ele economiza tempo 
e permite começar a imprimir novamente dentro de 
alguns segundos.

DPM (Direct Print Modes)
Várias opções; resolução, velocidade e muito mais de 
acordo com suas necessidades.

C
O

N
V

E
N

C
IO

N
A

L

Marker 1.pl t

Marker 4.pl t

Marker 2.pl t

Marker 5.pl t

Marker 3.pl t

Marker 6.pl t
Marker 7.pl t
Marker 8.pl t
Marker 9.pl t

PLOTTER

3.6m 4.8m 6m 7.2m 8.4m 11.2m

Roll 1
2p

E
A

S
Y

&
Q

U
IC

K

Marker 1.pl t
Marker 2.pl t

Marker 5.pl t

Marker 3.pl t

Marker 6.pl t

Marker 4.pl t

Marker 7.pl t

PLOTTER

CUT

CUT
Marker 8.pl t
Marker 9.pl t

Roll 1 3.6m 4.8m 6m

Roll 2 7.2m 8.4m 11.2m

Roll 3

1p

Easy & Quick
A solução para as mudanças de planejamento de última hora.

Produtividade LEAN
Gestão da impressão sob demanda.

Economiza tempo, mantendo a flexibilidade
Melhora a eficiência do fluxo de trabalho.

Power Pads Capa

Barra do 
papel

Ponte da impressora

Inversor Cut & Go Área RFID Easy & Quick

Painel de 
controle 

LCD

O novo plotter Leonardo foi desenvolvido com conceitos inovadores para trazer a melhor experiência 

para o cliente e satisfazer qualquer exigência de impressão com estabilidade e máxima confiabilidade.



FICHA TÉCNICA

Consumo de energia

Fonte de alimentação

Interface

Tecnologia jato de tinta

Cabeças de impressão

Gramatura do papel

Alimentação do rolo de papel

Alimentação rolo de papel

Nível de ruído

Formatos de arquivo aceitos

Modelos

Peso

REQUISITOS RECOMENDADOS DE SOFTWARE

Sistema operacional

RAM 

Espaço disponível no disco rígido 

Velocidade do processador

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Normal 

Óptima

70W - 180W

85 / 264V auto interruptor

Ethernet (serie) USB & Lan (opcional)

HP 45 ou compatível

HP 2 / 4

18 - 120 gr/m2

peso máx 40 kg 

diâmetro máximo de 35 cm (20 cm na opção Dual Roll)

< 40 dB

HPGL / HPGL2 / ISO

Leonardo 180 / 220

Leonardo 180: 115 kg / 220: 126 kg

Windows 7, 8, 8.1, 10 32/64

8GB

100 MB

2.0 GHz

10 - 40 Cº / 10 - 80% de umidade relativa

18-35 Cº / 20 - 80% de umidade relativa
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Via San Pancrazio, 11/B - 25030 Adro (Brescia), Italy
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