Gør noget godt for miljøet og din pengepung

se denne email i din browser

Slip for besværet - bliv kemifri nu!

Kodak Sonora X
gør noget godt for miljøet og din pengepung
- skift til Sonora X nu!
Store besparelser
Kodak SONORA X kemifri plade reducerer omkostningerne, sparer tid, eliminerer kemiaffald
og øger stabiliteten og kvaliteten af pladerne, der sendes til trykmaskinen. Ved at skifte fra
kemifremkaldte plader til kemifri plader kan trykkerier fuldstændigt eliminere fremkaldelse
og gummiering af pladen og undgår alle de tilknyttede kemikalier, vand og energi.
Fremkaldemaskine er ikke længere nødvendigt, så der er ikke flere udgifter til reservedele og

vedligeholdelsesomkostninger, og der er ikke brug for nedetid for at rengøre eller servicere
udstyret. Mange af vores kunder er også glade for den den ekstra plads de får når CTP linjen
ikke længere behøver en fremkaldemaskine.
Stabil kvalitet - 5. generation kemifri plade
En anden vigtig gevinst ved at skifte til Kodak SONORA X kemifri plade er at de variabler der
er ved at fremkalde en plade bliver fuldstændig elimineret, så alle plader der kommer til
trykmaskinen er helt ensartede og forudsigelige. Denne stabilitet reducerer frustrationer og
dyr indstillingstid på trykmaskinen. Der er garanti for ensartet trykkvalitet.
Holdbar og rubust, med fremragende trykegenskaber
Den nye SONORA X kemifrie plade er resultatet af et nyligt teknologisk gennembrud, der
betyder at 80% af alle trykkerier med fordel kan skifte til kemifri pladeproduktion, herunder
dem, der bruger UV eller trykker andre udfordrende opgaver. Kodak-forskere har udviklet et
unikt substrat, der producerer en meget holdbar, robust trykflade for fremragende
trykfunktioner, der kombineret med en ny coatning, giver lange mulighed for at trykke store
oplag, helt uden indbrænding eller andre fordyrende processer.

Oplev selv alle fordelene med SONORA X plader
– ring til Printech og bestil en pladetest.

Her kan du se hvordan Sonora X fungerer
https://www.youtube.com/watch?v=sx-QolLU2_o

Ring til Printech, kom igang med
kemifri pladeproduktion,
spar besvær og penge

Kontakt os hvis du ønsker en gratis pladetest
Telefon: 7240 6242
kontakt@printech.dk
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