
Nu kan tot wel 80% van alle offsetdrukkerijen 
overstappen op procesloos
SONORA X Platen zijn anders dan alle andere 
procesloze platen die vandaag de dag 
beschikbaar zijn. Een nieuwe technologische 
doorbraak combineert de prestaties en 
het gedrag van chemisch verwerkte platen 
met Kodak's marktleidende procesloze 
technologie. Het resultaat is een plaat die qua 
productieruns, belichtingssnelheid, degelijkheid 
en resolutiemogelijkheden kan wedijveren met 
conventioneel verwerkte platen.

De toekomst is groen
Positioneer uw bedrijf als een milieuleider 
door water te besparen, uw energieverbruik 
te beperken en af te stappen van het gebruik 
van verwerkingschemicaliën, zeg maar 
ontwikkelchemie. SONORA X Platen zijn echte 
procesloze platen, waardoor u ze rechtstreeks 
kunt overbrengen van de plaatbelichter naar 
de pers. Zonder chemische verwerking als 
tussenstap. U hebt geen kosten en afval meer 
die samenhangen met chemische ontwikkeling, 
maakt vloerruimte vrij en elimineert de 
ontwikkelvariaties die anders kunnen leiden tot 
verspilling van tijd en geld in de drukkerij.

Procesloze plaat die de hoogste  
oplages aankan
Met qua productieruns een oplagebereik 
tot 400.000 afdrukken op rotatiepersen, tot 
200.000 afdrukken op vellenpersen en zelfs tot 
75.000 afdrukken voor UV-inkttoepassingen, 
inclusief LE UV, kunnen SONORA X Platen bij de 
meeste toepassingen ongebakken chemisch 
verwerkte platen vervangen.

Productiviteit, drukkwaliteit en degelijkheid
Met een vereiste laserenergie van 120 mJ/cm2 
laten SONORA X Platen vrijwel alle plaatbelichters 
op maximale productiviteit werken en laten ze de 
plaatvervaardiging sneller dan ooit verlopen dankzij de 
afwezigheid van een chemische verwerkingsstap.  
Uw klanten zullen waarderen dat u een duurzamere 
plaat gebruikt en zullen fan zijn van de drukkwaliteit 
die ze krijgen dankzij de hoge resolutiemogelijkheden 
en het degelijke ontwerp van SONORA X Platen.

Vooroplopen in de procesloze revolutie
Kodak is sinds jaar en dag de leider in procesloze 
plaattechnologie. Met SONORA X Platen helpen 
we drukkerijen om hun activiteiten duurzamer en 
rendabeler te maken. 

De plaat waarop u wachtte

Wat drukken onze klanten zoal met SONORA 
Platen? Het zal u misschien verbazen,  
maar eigenlijk vrijwel alles.

• Offsetverpakkingen (inclusief 
voedselverpakkingen)

• UV- en LE UV-drukwerk

• Heatset- en coldset rotatietoepassingen

• Commercieel drukwerk van hoge kwaliteit

• VLF-toepassingen

En nog veel meer...
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Technische specificaties

Plaat Niet-ablatieve, thermische, negatief werkende (write-the-image) procesloze plaat.
Geen afvalverwijderingssysteem vereist.

Toepassing Plaat voor resultaten van hoge kwaliteit die hoge oplages aankan voor vellen-, verpakkings-, rotatie- 
en alle UV-druktoepassingen

Substraat Substraat van elektrochemisch gekorreld en geanodiseerd aluminium

Plaatdikte 0,15, 0,20, 0,30 en 0,40 mm

Spectrale gevoeligheid 800 – 850 nm

Compatibiliteit met 
plaatbelichters

Aanbevolen: KODAK TRENDSETTER, MAGNUS en ACHIEVE Plaatbelichters. SONORA X Platen zijn 
compatibel met plaatbelichters van alle grote leveranciers.

Vereiste laserenergie 120 mJ/cm2 op KODAK Plaatbelichters met KODAK SQUARESPOT Imaging Technologie.  
Zorgt voor een maximale productiviteit op de meeste plaatbelichters.

Resolutie 1 tot 99% bij 200 lpi en geschikt voor FM20
Afhankelijk van de capaciteit van het belichtingssysteem is tot 450 lpi mogelijk.

Productierun

• Tot 400.000 afdrukken met heatset-/commerciële coldset rotatiepersen
• Tot 200.000 afdrukken met vellenpersen
• Tot 100.000 afdrukken voor offsetverpakkingen (niet-UV-inkt)
• Tot 75.000 afdrukken voor UV-inkttoepassingen
Afhankelijk van de beeldresolutie, de pers, de chemicaliën in de pers, de inkt en het papier.

Veiligheidsverlichting  
bij 400 Lux

Wit = 2 uur
C20 UV-cut = 16 uur
G10 geel = 48 uur
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