
* Dit systeem bestaat uit de Kodak 400 xLo Plaatoplossing  
en de Kodak 400R xLo Plaatregenereeroplossing
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Laag chemieverbruik
Gecombineerd met KODAK 400 xLo Chemistry bieden KODAK 
ELECTRA XD Platen een tot wel 56% lager chemieverbruik*

*Ten opzichte van gebruik van de KODAK 300 Thermische Plaatontwikkelaar

Stabiliteit en duurzaamheid op de pers
De Kodak Electra XD Thermische Platen bieden de mogelijkheid 
u te onderscheiden van de concurrentie door een omgeving te 
creëren voor een uitvoer in uiterst hoge resolutie met de zekerheid 
van een constante consistentie, uitzonderlijke persprestaties en 
de veelzijdigheid om u aan de meeste drukomstandigheden 
en productieruns aan te passen.

Electra XD Platen presteren uitzonderlijk goed in prepress en op 
de pers. Ze zijn goed voor 350.000 druks zonder in te bakken. 
Electra XD Platen kunnen worden ingebakken voor productieruns 
van 1 miljoen druks en voor extra duurzaamheid bij agressieve 
perschemicaliën en UV. Deze platen bieden stabiliteit en tolerantie 
op het gebied van belichting, verwerking en prestaties op de pers.

Superieure kwaliteit en efficiëntie
Electra XD Platen produceren buitengewoon scherpe details en 
stabiliteit. De harde punt garandeert een stabiel drukresultaat 
en resulteert in minder over-makers tijdens de productierun. 
Snelle belichting en beeldverwerking zorgen voor een 
maximale productiviteit van het volledige prepress-systeem.

Electra XD Thermische Platen bieden een uitzonderlijke combinatie 
van kwaliteit, stabiliteit, productiviteit, consistentie en duurzaamheid, 
waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor hoogwaardig 
commercieel en publicatiedrukwerk – van de kortste tot de 
langste productieruns.

Minder impact op het milieu
Met het Kodak 400 xLo Chemistry Systeem* profiteert u van alle 
beproefde voordelen van de Electra XD Plaat in combinatie met een 
laag gebruik van chemicaliën en een lage productie van verbruikte 
chemicaliën, een langere gebruiksduur van het ontwikkelbad en 
een cyclusduur met minder interventies. En dit alles zonder de 
aanschaf van een nieuwe plaatontwikkelmachine. Het Kodak 
400 xLo Chemistry Systeem bespaart tijd en geld en helpt u bij 
uw doelstellingen voor duurzaamheid.

Voorbereidingen van de pers zijn uiterst efficiënt met deze 
premiumplaten omdat de verspilling van papier en inkt wordt 
geminimaliseerd en er toch een ruime tolerantie op de pers 
wordt behouden.



Plaat
Een positief werkende, thermische digitale plaat met ruime toepassingsmogelijkheden;  
inbakken is optioneel voor extreem lange productieruns, evenwel vereist voor een optimale  
weerstand tegen agressieve perschemicaliën zoals UV-inkten en rubberdoekspoelmiddel.

Toepassingsgebied Hoogwaardige middellange tot lange productieruns voor vellendrukwerk en heatset / coldset 
rotatiedrukwerk

Substraat Substraat van elektrochemisch gekorreld en geanodiseerd aluminium

Plaatdikte
0,15 mm, 0,20 mm, 0,30 mm en 0,40 mm standaard
Neem contact op met uw plaatselijke Kodak leverancier voor de beschikbare formaten en plaatdiktes per regio.

Spectrale gevoeligheid 800 - 850 nm

Compatibiliteit 
met plaatbelichters

Aanbevolen: Kodak Magnus, Trendsetter, Achieve en Lotem Plaatbelichters
Andere compatibele plaatbelichters: Screen PT-R plaatbelichters, Heidelberg Topsetter en Suprasetter plaatbelichters 
en Luscher Xpose! plaatbelichters

Vereiste laserenergie
90 - 130 mJ/cm2 met Kodak 400 xLo Chemistry Systeem
Afhankelijk van type, configuratie en resolutie van de belichter.

AM-resolutie
1 tot 99% bij 450 lpi 
Afhankelijk van de capaciteit van de belichter.

FM-resolutie
10 micron stochastisch
Afhankelijk van de mogelijkheden van de belichter en van de rasteralgoritmen. Kodak raadt voor optimale  
FM-prestaties Kodak Staccato Rasters op belichters met Kodak squarespot Imaging Technologie aan.

Ontwikkelmachines
Aanbevolen: Kodak T-HDE en T-HDX Plaatontwikkelmachines
Gelieve voor andere goedgekeurde ontwikkelmachines contact op te nemen met uw plaatselijke leverancier 
van Kodak producten.

Verwerkingsoplossing Kodak 400 xLo Chemistry Systeem

Productierun
Tot 350.000 druks zonder bakken; 1.000.000+ met bakken; moet worden gebakken voor UV
Afhankelijk van beeldresolutie, pers, perschemicaliën, inkt en papier.

Veiligheidsverlichting Niet vereist – verwerking bij daglicht

Verpakkingen Beschikbaar in alle standaardformaten
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