milimetry —

centimetry —

digitáltisk
Polygrafický tahák — Tisk 3
Digitální tisk — elektrofotografie
Co je to digitální tisk?

Pod pojmem „digitální tisk“ se obecně myslí technologie, u které mezi tiskovými daty a výtiskem samotným nevzniká žádný meziprodukt (tisková deska
nebo film) ani operace (osvit). Z tiskových dat odeslaných přímo z počítače
do tiskového stroje okamžitě vzniká výtisk. Digitální tisk – elektrofotografie –
v polygrafii stále částěji doplňuje ofsetový tisk a to hlavně u zakázek s nižším
počtem kusů.

Výhody digitálního tisku

• Velmi rychlé zpracování zakázky
• Nízké ceny při tisku malého počtu kusů
• Možnost práce s variabilními daty – personalizace dokumentů

(tisk na jméno, číslování formulářů nebo dárkových/slevových voucherů unikátním kódem,
výpisy z bankovních účtů a telefonních operátorů)

• Nulové vstupní náklady před započetím tisku (žádné desky nebo filmy)
• Lepší kontrola před tiskem – lze jednoduše udělat kontrolní nátisk
pro vizuální kontrolu
• Ostrý tisk i na nenatírané materiály (ofsetové a voluminézní papíry)
• Výtisky lze povrchově zušlechťovat (laminace, výsek, slepotisk, UV lakování...)
• Možnost tisku zabezpečovacích prvků (čirý lak, mikrotexty, unikátní kódy)
————————————————————————————————————————————————
Poznámky pod čarou
• Elektrofotografie nemá možnost tisku v pantone barvách. Elektrofotografie zná pouze barevnost 1 (K = černá) nebo 4 (CMYK)
• Lesklý vzhled tisku (obecná vlastnost této technologie)
• Praskání barev na lomu při falcování a bigování.
• Problémy s potiskem papírů s velmi hrubou strukturou
• Dobře připravená tisková data pro ofset jsou dobrá i pro digitál a obráceně. Tiskové PDF se při přechodu mezi těmito dvěma technologiemi
nemusí upravovat.

Princip elektrofotografie

Základ tiskové jednotky tvoří fotoválec, který je před tiskem kladně nabit. Na takto nabitý fotoválec promítne zobrazovací jednotka obrácený
obraz. Osvícená místa ztrácí svůj náboj – dojde k jejich vybití. Práškový
toner, který působením vývojnice získá záporný pól, se přenáší pouze na
tisknoucí (neosvícená) místa. Toner se působením elektrostatických sil
otiskne na papír. Po otisku pokračuje papír s nánosem toneru do zapékací části, kde je toner teplem fixován k papíru. Z fotoválce se odstraní
zbytkový toner a náboj. Pro každý otisk se celý cyklus opakuje.

Není digitál jako digitál

Elektrofotografie je v současnosti nejrozšířenější technikou digitálního
tisku. S touto technologií se můžeme setkat u malých stolních tiskáren,
přes ty kancelářské až po nejvýkonnější produkční tiskové systémy, které
jsou určené pro profesionální malonákladový tisk v nejvyšší kvalitě.
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Formáty pro digitální tisk

Většina laserových produkčních strojů pracuje standardně s materiálem velikosti SRA3 (320 x 450 mm). Novým trendem u většiny výrobců je tzv. prodloužený formát, nejčastěji o šířce 330 mm a maximální délce 600–1 200 mm.
Využívá se především pro tisk leporel, pexes, potahů a obálek knih.

A5

A6
A6

K

A4
M

A3
297 × 420 mm
A4
210 × 297 mm
A5
148 × 210 mm
A6
105 × 148 mm
Prodloužené formáty
330 × 600–1200 mm

320 mm

SRA3

100 %

330 × 488 mm
320 × 450 mm

až 1 200 mm
450 mm

max. formát
SRA3

A3

Potisk dopisních obálek
C4
210 × 297 mm
C5
148 × 210 mm
C6
105 × 148 mm
C6/5
229 × 114 mm
DL
220 × 110 mm

prodloužený
formát

Doporučené gramáže papíru pro tiskoviny
archové
letáky

arch

plakáty

arch

80–160 g/m2

vizitky

arch

250–350 g/m2

80–160 g/m2

typ vazby

knižní blok

obálka / potah

kalendáře

spirála

135–200 g/m2

200–350 g/m2

katalogy

V1/V2

80–170 g/m2

150–300 g/m2

manuály a skripta

V1/V2

70–170 g/m2

150–300 g/m2

V2/V4/V8

70–170 g/m2

120–350 g/m2

knihy

Tabulka je pouze doporučením při výběru gramáže papíru

Pokud jste se při studiu tohoto taháku dostali až sem, kontaktujte nás a za odměnu
Vám zašleme kompletní sadu HRG polygrafických taháků v praktickém balení.

Elektrofotografie je schopna reprodukovat
texty už od velikosti 1bodu. Texty nelze zkopírovat, možno použít jako bezpečnostní prvek.

Náklady na zpracování tiskové zakázky na digitálním stroji jsou dány
součtem cen za vlastní tisk, papír,
dokončování a ostatními náklady na
zpracování zakázky. Cena výsledného produktu je u digitálního tisku
v nákladech stále stejná, bez ohledu
na množství výtisků. Digitální tisk
je proto vhodný pro malé a střední
zakázky. Naopak velké zakázky jsou
cenově výhodnější při použití klasického ofsetového tisku.

Mikrotexty

Velikost tiskového
nákladu

Otcem elektrofotografie je americký vědec Chester Floyd Carlson. První
eletrofotografický výtisk vznikl 22. října 1938 v Astorii (část New Yorku, kde
měl Carlson svou laboratoř) což je zvěčněno i na prvním digitálním výstupu.

• Použijete-li slovní spojení tonerový, laserový, ledkový, elektrostatický,
suchý, xerografický… tisk, mluvíme vždy elektrofotografii.
• V digitálním tisku personalizujeme! Často se nesprávně používá označení personifikace, což je literární výraz označující přenos vlastností
a chování živých bytostí na věci neživé, rostliny nebo zvířata.

Vynález digitálního tisku

Víte že…

Náklady vhodné pro digitální tisk
Barevný tisk 4/4
formát

knihy/katalogy/manuály (V1, V2, V4, V8)

letáky/plakáty

A6

do 1000

do 4 000

A5

do 500

do 2 000

A4

do 250

do 1 000

Vizitky

do 10 000 Ks

Černobílý tisk 1/1
formát

knihy/katalogy/manuály (V1, V2, V4, V8)

letáky/plakáty

A6

do 2000

do 8 000

A5

do 1000

do 4 000

A4

do 500

do 2 000

Vizitky

do 10 000 Ks

Další možnost zušlechtění
tiskovin, popřípadě lze využít
jako další prvek zabezpečení

aplikace

Čirý toner

s vazbou

Pro vyšší náklady doporučujeme použít klasický ofsetový tisk
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Číslo Vašeho taháku
je jedinečné. Další tahák
s tímto číslem neexistuje.
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Personalizace tisků

Oproti ofsetovému tisku jsou digitální stroje
schopny tisknout na každou stranu jiný text či
obraz. Jsou tedy ideální pro personalizované
dokumenty – direct mail, výpisy od mobilního
operátora nebo banky, dopisy, vouchery, obálky...
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