
Procesloos
De KODAK SONORA XP platen elimineren het gebruik van 
verwerkingsapparatuur en chemicaliën.

Doe wat goed is voor het milieu ...  
en voor uw bedrijf
U hoeft niet langer te kiezen tussen milieu en winstgevendheid 
bij het selecteren van een plaat. Dankzij Kodak Sonora XP 
procesloze platen bent u bij het maken van platen verlost van 
ontwikkelprocessen en chemicaliën, terwijl deze platen de kwaliteit, 
productiviteit en drukmogelijkheden leveren die uw bedrijf nodig 
heeft om succesvol te zijn.

Nooit meer ontwikkelmachines en chemicaliën
Stelt u zich eens voor dat u geen ontwikkelmachine meer hoeft te 
beheren en te onderhouden en u toch een betere procesbeheersing 
behaalt dankzij de eliminatie van alle ontwikkelvariabelen. 
Sonora XP platen maken gebruik van de persklare technologie van 
Kodak waardoor het maken van procesloze platen werkelijkheid 
wordt. Het enige wat u hoeft te doen is belichten, monteren 
en drukken.

Hoogwaardige drukwerkproductie
Sonora XP platen zijn anders dan alle andere platen. Ze bieden ten 
aanzien van kosten en afvalvermindering de voordelen van procesloze 
platen én ze leveren de kwaliteit, productiviteit en drukmogelijkheden 
die uw bedrijf nodig heeft om succesvol te zijn. Ze voldoen niet alleen 
aan de vereisten voor handelsdrukwerk, maar ze leveren ook krachtige 
prestaties op commerciële heatset en coldset rotatiepersen, voor 
offset verpakkingstoepassingen en zelfs in kleine UV-oplagen. Ze zijn 
ook leverbaar in 0,40 mm plaatdikte en VLF-formaten, waardoor ze 
geschikt zijn voor een groot aantal toepassingen.

Verbeter uw productiviteit dankzij 
het gestroomlijnd maken van platen
Maak de cyclus voor plaatvervaardiging korter door uw productie 
te stroomlijnen. Dankzij een combinatie van snelle belichting en 
tijdwinst als gevolg van het niet ontwikkelen van platen, bieden de 
Sonora XP platen de hogere productiviteit die u nodig hebt om uw 
efficiëntie te verhogen en het risico op persstilstand te reduceren.

De vrijheid van duurzaamheid
Of u zich nu wilt conformeren aan milieuvoorschriften of voorop wilt 
lopen als het gaat om duurzaamheid, de Kodak Sonora XP platen 
helpen u in prepress en tijdens het drukken. Met de Sonora XP platen 
bent u niet alleen in prepress bevrijd van chemicaliën, water, energie 
en afval maar ze beperken ook afval en stilstand in de drukkerij. De 
afwezigheid van de variabelen in plaatverwerking zorgt er immers 
voor dat er minder platen opnieuw gemaakt moeten worden.

De vrijheid om te drukken zoals u dat wilt
De Sonora XP platen zorgen voor lagere operationele kosten 
en zijn minder belastend voor het milieu terwijl u zich toch kunt 
onderscheiden met uw drukwerk. Met hoogwaardige productiviteit, 
kwaliteit en goede oplagebestendigheid, verliest u met de Sonora XP 
platen alleen maar uw ontwikkelmachine en chemicaliën.
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Plaat Niet-ablatief, thermisch, negatief werkende (write-the-image) plaat, voorzien van de perstechnologie 
van Kodak 

Toepassing Hoge kwaliteit, vellendrukwerk in kleine tot middelgrote oplagen, heatset rotatiedruk, 
offset verpakkingen (niet-UV) en kleine UV-oplagen

Substraten Substraat van elektrochemisch gekorreld en geanodiseerd aluminium

Plaatdikte
0,15 mm, 0,20 mm, 0,30 mm en 0,40 mm beschikbaar in geselecteerde regio's
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 Trendsetter, Magnus en Achieve plaatbelichters
Sonora XP platen zijn ook compatibel met plaatbelichters van alle grote leveranciers. Neem contact op met uw 
plaatselijke Kodak-vertegenwoordiger of partner voor uitvoeringen en modellen van specifieke plaatbelichters.

Vereiste laserenergie
150 mJ/cm2 op Kodak plaatbelichters met SQUAREspot beeldverwerkingstechnologie
175 mJ/cm2 op Kodak Achieve plaatbelichters
Afhankelijk van type belichter, configuratie en resolutie.

Resolutie
1 tot 99% bij 200 lpi
Afhankelijk van de capaciteiten van het belichtingssysteem.

FM-capaciteit
20 micron stochastisch
Afhankelijk van de capaciteiten van het belichtingssysteem, drukwerktoepassingen en rasteralgoritmen.  
Kodak raadt voor optimale FM-prestaties Kodak Staccato-rasters op Kodak SQUAREspot belichtingsapparatuur aan.

Productierun

• Tot 200.000 afdrukken met heatset en commerciële coldset rotatiepersen
• Tot 100.000 afdrukken met vellenpersen
• Tot 50.000 afdrukken voor offset verpakkingen (niet-UV)
• Tot 10.000 afdrukken voor UV-inkttoepassingen
Afhankelijk van de beeldresolutie, de pers, de chemicaliën in de pers, de inkt en het papier.
20 micron stochastisch verkorten productieruns. 

Veiligheidsverlichting

De plaat kan voor en na de beeldverwerking veilig worden behandeld gedurende:
• Max. 1 uur onder wit licht
• Max. 8 uur onder C20 – UV Cut
• Max. 24 uur onder G-10 geel licht

Veiligheidsverlichting-limieten bij 800 Lux

Verpakkingen Beschikbaar in alle standaardformaten, inclusief bulkverpakkingen en automatische 
palletladerconfiguraties (APL) van Kodak 

Sonora XP Procesloze platen
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