
Substratos que podem ser Impressos Produtos que podem ser Impressos

Sobre a Tinta branca: Devido a composição da tinta branca, o pigmento das mesmas se assenta no cartucho e no sistema de fluxo de tinta, por conta disso é necessário agitar a 
tinta antes de cada uso. A vaporização dos componentes podem irritar levemente os olhos, nariz e/ou garganta durante e após a impressão com este produto. Se imprimir 
continuamente em ambiente fechado, a densidade de compostos voláteis acumulará e poderá irritar os olhos, nariz e/ou garganta. A PhPrinters recomenda e reforça que você 
instale um sistema de ventilação e use este produto em espaço bem ventilado.

Itens Inclusos: cabo de energia, cabo USB 2.0, gabarito de impressão e manual de usuário em vídeo + 250ml de cada cor

Tecnologia de Impressão   

Área máxima de Impressão

Sistema de Abastecimento  

Cores   

Tintas de Reposição  

Sistema de Secagem da Tinta  

Resolução de Impressão (Pontos Por Polegadas)

  Mesa de vácuo  

Sistema de Refrigeração do LED 

Software  

Conexão

Requisitos de Energia    

Dimensões do Equipamento

Peso  

Ambiente de Trabalho do equipamento (ligado)

Ambiente de Trabalho do equipamento (desligado)

Jato de tinta piezoelétrico 

540mm (comprimento) x 280mm (Largura) x 70mm (Altura/espessura)

Sistema de recarga contínua com capacidade de 250ML para cada cor  

5 cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto e Branco)

Frascos de 250ML e frascos de 1 Litro

Tecnologia de cura UV LED Profissional 

Máximo 2880 DPI

Gabarito com sistema de vácuo para fixação de materiais flexíveis e exaustão de vapores de tintas

Refrigeração a Ar com Cooler de Alta performance

Software Rip para gerenciamento das impressões com impressão de cores e branco ao mesmo tempo

USB 2.0

110V  50/60hz

740mm(largura) x 940mm (comprimento) x 460mm (altura)
  

60kg

Temperatura de 22° a 35°C (recomendado 25°C) - umidade: 35 a 80% UR (sem Condensação)

Temperatura de 10° a 35°C (recomendado 25°C) - umidade: 25 a 80% UR (sem Condensação)

ESPECIFICAÇÕES:

Em alguns substratos é necessário um pré tratamento 

antes da impressão para melhor fixação da tinta)

Pode ser considerado um valor médio de 20% a mais no custo acima para as 

manutenções diárias do equipamento que gastam tintas, (3ml de tinta na limpeza 

de cabeçote diária). Os custos de impressão podem variar de acordo com vários 

fatores, como, a arte a ser impressa, o valor da tinta, a quantidade de limpezas de 

cabeçote realizadas em relação a produção realizada, quanto maior a produção, 

menor o custo equivalente de manutenção.

entre outros
PET

ABS

Borracha

Couro Sintético

Couro

Acetato

Aço Escovado

Alumínio

TPU

Acrílico

PVC

Policarbonato

Poliestireno(PS)

ACM

MDF

Vinil

Silicone 

Troféus
Capas de celular 

Tablets
Canetas
Chaveiros
Chinelos

Placas de homenagens
Pen cards e pen drives

Crachás em PVC
Cartões de visitas

CD's e DVD's
Brindes em geral

Custo Médio Anual de Manutenção: R$ 1.815,00

Consumo 165 watts

PH Printers Comercio de Equipamentos e Suprimentos LTDA  CNPJ: 29.272.204/0001-63 
Rua Avaí, 23 - São Cristovão - Passo Fundo – RS CEP: 99062-320

Área de impressão de 280x540mm com 100% de cobertura

Custo Médio de Impressão

Tipo de

Impressão

Quantidade

de Tinta

Custo Médio

da Tinta (ml)

Somente CMYK

CMYK + Branco

1,59ml R$ 0,54

Custo da

Impressão

R$ 0,86

3,55ml R$ 0,60 R$ 2,13

Esta estimativa é apenas

das peças de reposição

frequentes, considerados

consumíveis.

Os valores podem mudar a

qualquer momento de acordo

com o mercado

Consumíveis

Custos de Manutenção

Durabilidade

Custo Médio

da Peça

Custo Médio

Anual

Cabeças de 
impressão

Unidade
de Limpeza

Capstation

12 meses 12 meses 4 meses

R$ 1000,00 R$ 375,00 R$ 220,00

R$ 1000,00 R$ 375,00 R$ 440,00

Velocidade de Impressão

Impressão em CMYK - Área de impressão de 280x540mm

Resolução Bi-Direcional Unidirecional

1440 x 720 dpi
1440 x 1440 dpi

12 Minutos
23 Minutos

24 Minutos
45 Minutos

Impressão em CMYK + Branco  - Área de de 280x540mm

Resolução Bi-Direcional Unidirecional

1440 x 720 dpi
1440 x 1440 dpi

24 Minutos
45 Minutos

47 Minutos
90 Minutos



Solução completa, o

equipamento é entregue ao

cliente com o gabarito de impressão 

pronto e específico para a necessidade 

do cliente, tanto gabarito físico como 

arquivo de impressão, basta inserir as 

imagens, posicionar os produtos na 

máquina e enviar a impressão, em 

poucos minutos o cliente está 

produzindo!

Qualidade de impressão fotográfica através da tecnologia de 
impressão de jato de tinta piezoelétrico com resolução de até 2880 dpi.

Com um sistema de secagem UV LED de excelente qualidade, a secagem 
da tinta é instantânea e os produtos saem prontos após a impressão.

Com uma excelente área de impressão de 540mm de comprimento x 

280mm de largura e 70mm de altura, a PH3250FX pode personalizar 

qualquer produto dentro destas medidas.

Acompanhamento e treinamentos 
via acesso remoto e vídeos 
tutoriais com o Passo a passo 
para utilização e manutenção 
sempre que o cliente precisar.

Software de gerenciamento de 

impressão Profissional, Intuitivo e 

de fácil operação, com padrões 

de impressão pré-estabelecidos 

para diversos substratos e 

também possibilidade de criação 

de padrões para a necessidade 

de cada cliente. 

O Sistema de impressão UV Led da PH3250FX 

proporciona a impressão direta sobre uma variedade 

infinita de substratos e objetos tridimensionais, 

possibilitando a criação de produtos personalizados 

para diversos ramos de negócios.

SOFTWARE FÁCIL E INTUITIVO

SUPORTE TOTAL

IMPRIMA DIRETAMENTE EM DIVERSOS MATERIAIS E PRODUTOS

ACRÍLICO CAPAS DE CELULARACMADESIVO VINÍLICO

PLÁSTICO  /  CRACHÁS EM PVC COURO CANETAS ACRÍLICO TRANSPARENTE

Melhor custo benefício do Mercado, Equipamento de Baixo Custo de 

aquisição e manutenção.$

UV

500

30
0

Cartão BNDES em até 48X com aprovação instantânea após envio dos dados.

(de acordo com aprovação do seu Banco). 

Finame, com parcelamento em até 120 meses com até 6 meses de carência

Opções de Pagamento
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