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Dostrzeż różnicę



Płyty bezprocesowe SONORA XTRA

XTRA DUŻE NAKŁADY 
Płyty SONORA XTRA zaspokajają potrzeby 
większości drukarń stosujących obecnie 
płyty niewygrzewane – o wielkości nakładu 
do 400 000 odbitek na zwojowych 
maszynach offsetowych, 250 000 odbitek na 
maszynach arkuszowych i 100 000 odbitek 
w zastosowaniach z farbą UV.

PŁYTY 
WYSTARCZAJĄCO 
WYTRZYMAŁE,  
BY SPRAWDZIŁY SIĘ 
W DOWOLNYM 
ŚRODOWISKU 
DRUKU

NAKŁADY O WIELKOŚCI  
DO 400 000 ODBITEK  
NA ZWOJOWYCH MASZYNACH OFFSETOWYCH

XTRA WYTRZYMAŁE 
Bardziej wytrzymałe podłoże i trwalsza 
powłoka sprawiają, że płyty SONORA XTRA 
są wystarczająco wytrzymałe, by sprawdzić 
się w dowolnym środowisku druku. A dzięki 
zwiększonej odporności płyt SONORA 
XTRA na zarysowania i ścieranie urządzenia 
drukujące mogą pracować bez zmniejszenia 
wydajności.



Najlepsza płyta bezprocesowa – 
teraz z zaletami XTRA

PŁYTA SONORA XTRA
3 X WIĘKSZY 
KONTRAST NIŻ 
W PRZYPADKU 
PŁYT SONORA X

MOŻLIWOŚĆ NAŚWIETLANIA AŻ  
80 PŁYT SONORA XTRA  
NA GODZINĘ W NAŚWIETLARCE KODAK 
MAGNUS Q800 Z OPCJĄ T-SPEED

PŁYTA 
SONORA X

XTRA WYRAŹNA
Płyty SONORA XTRA mogą się poszczycić trzykrotnie 
większym kontrastem obrazu niż płyty SONORA X.  
Na płycie łatwo dostrzec nawet najmniejsze szczegóły 
obrazu, a dzięki lepszej czytelności płyt SONORA 
XTRA w przypadku systemów wizyjnych i urządzeń 
sortujących, wprowadzenie automatyzacji jest łatwe.

Teraz nawet najbardziej wymagające operacje drukowania mogą  
być bezprocesowe.

XTRA SZYBKA
Płyty SONORA XTRA są wystarczająco szybkie dla 
najszybszych naświetlarek, by możliwe było jak 
najlepsze wykorzystanie istniejącego wyposażenia lub 
aktualizacja urządzeń CTP, co pozwoli jeszcze szybciej 
rozpocząć druk. W naświetlarce KODAK MAGNUS 
Q800 z opcją T-speed można naświetlić do 80 płyt 
SONORA XTRA na godzinę.
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Zmniejszenie ilości odpadów w celu zapewnienia 
oszczędności kosztów i ochrony środowiska
PONIEWAŻ MNIEJ ZNACZY O WIELE WIĘCEJ
Eliminując potrzebę stosowania chemikaliów, wody i energii elektrycznej w procesie 
przetwarzania, płyty SONORA XTRA pomagają zmniejszyć ilość odpadów środowiskowych, 
spełniać lokalne wymagania prawne i zainteresować klientów dbających o zrównoważony rozwój.

MNIEJ WODY
Płyty SONORA XTRA pomagają drukarniom realizować ich zadania poprzez całkowite 
wyeliminowanie wody używanej w procesie przygotowania do druku.

• Bez użycia wody do płukania płyty w procesorze do płyt

• Bez użycia wody do rozcieńczania skoncentrowanych środków chemicznych

• Bez użycia wody do rozcieńczania gumy wykończeniowej

• Bez użycia wody do czyszczenia procesora do płyt lub jednostki czyszczącej.

Średnie zużycie wody, energii i środków chemicznych 
w procesie przygotowania do druku (rocznie)  
dla drukarni wytwarzającej druki o powierzchni 50 000 m2 
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ŁATWA ZMIANA 
Modernizacja do płyt SONORA 
jest łatwa. Nie trzeba konfigurować 
procesora, zmieniać przepływu pracy 
ani dodawać nowych urządzeń CTP.

Mniejsze oddziaływanie. Mniej wody. Mniej energii. 
Mniej odpadów. Bezpieczniejsze dla ludzi i planety, 
a także korzystne dla biznesu.

WYELIMINUJ PROCESOR 
Oszczędność miejsca w zakładzie 
oraz wyeliminowanie obaw o koszty 
i bezpieczeństwo związane utrzymaniem 
procesora do płyt.

MNIEJ ENERGII
Podczas obróbki płyt, urządzenia termiczne do obróbki płyt zużywają średnio 3,15 kWh w przypadku 
małych urządzeń i 4,5 w przypadku większych. Płyty SONORA XTRA eliminują obróbkę i wygrzewanie płyt, 
oszczędzając energię.

MNIEJ ODPADÓW
Płyty SONORA XTRA eliminują wszystkie środki chemiczne związane z obróbką, a co za tym idzie 
wszystkie uciążliwości i koszty związane z obsługą, wysyłką, przechowywaniem i utylizacją.

RÓWNIEŻ NIŻSZE KOSZTY
Zmniejszenie ilości odpadów w drukarni to ogromna szansa na oszczędności. Z płytami SONORA XTRA 
oszczędzasz czas, papier i pieniądze w drukarni dzięki szybszemu procesowi przygotowania i większej 
stabilności punktu. A brak konieczności obróbki płyt oznacza brak odpadów lub przestojów urządzenia 
drukującego spowodowanych wadami obróbki płyt.

W przypadku małych drukarni oszczędności mogą być dwukrotnie większe niż łączne oszczędności 
w dziale przygotowania do druku, a w przypadku największych drukarni korzyści w dziale przygotowania 
do druku mogą zwiększyć oszczędności dziewięciokrotnie.
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Dane techniczne

Płyta Bezablacyjna, termiczna, negatywowa płyta bezprocesowa.
System usuwania pyłu nie jest wymagany.

Zastosowanie Wysokiej jakości trwała płyta do druku arkuszowego, opakowaniowego, zwojowego i wszelkich 
zastosowań związanych z farbą UV

Podłoże Elektrochemicznie ziarnowane i anodowane podłoże aluminiowe

Grubość 0,15, 0,20, 0,30 i 0,40 mm

Czułość widmowa 800–850 nm

Zgodność 
z naświetlarkami

Zalecane: Naświetlarki KODAK TRENDSETTER, MAGNUS i ACHIEVE.
Płyty SONORA XTRA są zgodne z naświetlarkami wszystkich najważniejszych dostawców.

Wymagana energia 
laserowa

90 do 120 mJ/cm2 w zależności od naświetlarki.
Zapewnia maksymalną efektywność produkcji na większości naświetlarek.

Rozdzielczość Od 1 do 99% przy 200 lpi z opcją FM20
Możliwe jest uzyskanie do 450 lpi, w zależności od możliwości urządzenia obrazującego.

Wielkość nakładu

• Do 400 000 odbitek przy heatsetowych/coldsetowych zwojowych maszynach offsetowych
• Do 250 000 odbitek przy arkuszowych urządzeniach drukujących
• Do 100 000 odbitek przy druku offsetowym opakowań (farba inna niż UV)
• Do 100 000 odbitek przy zastosowaniach związanych z farbą UV
Zależy od rozdzielczości obrazu, urządzenia drukującego, środków chemicznych wykorzystywanych 
przez urządzenie drukujące, warunków związanych z farbą i papierem.

Światło ciemniowe 
@400 luksów

Biały = 2 godziny
C20 z filtrem UV = 16 godzin
Żółty G10  = 48 godzin
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