
FEITEN & CIJFERS
De kloof tussen offset en digitaal overbruggen  
met AccurioJet KM-1e productieprinters

Belangrijke 
redenen waarom 
inkjetprinten het 
snelst groeiende 
printsegment is:

 ɢ Ontwikkeling van schaalbare,  
robuuste, single-pass inkjettechnologie

 ɢ Het is een voorkeurskeuze geworden 
voor veel hoogwaardige toepassingen 

 ɢ Hogere productiviteit en lagere TCO 
openen deuren voor inkjetprinten in 
groeiende kansrijke markten

AccurioJet KM-1e –  
WAT U OOK MOET WETEN: 

 ɢ Verbeterde kleurstabiliteit en 
-consistentie door gepatenteerde  
Dot Freeze Technology™. Perfecte 
prints zijn direct droog

 ɢ De machine stelde Konica Minolta  
in staat om 's werelds eerste 
productieprinterfabrikant te worden 
die de prestigieuze FOGRA53-
profielcertificering heeft behaald

 ɢ EDP onderscheidde de AccurioJet 
Km-1e met "Beste cutsheet Color 
B2+-printer" 

VOORDELEN VAN  
AccurioJet KM-1e

 ɢ Uitstekende printkwaliteit,  
net zo goed als litho

 ɢ Minimale verspilling,  
uitvaltijd en onderhoud

 ɢ Verminderde uitvaltijd  
en onderhoud

 ɢ Printen op een breed scala  
aan substraten – zowel  
gecoat als ongecoat 

 ɢ Groter B2-formaat 

De dingen die ze zeggen...

"De afdrukkwaliteit is beter 
dan offset. Een van de extra 
voordelen is dat verspilling tot 
een minimum wordt beperkt"
Arndt Eschenlohr, voormalig president van PLS 
Print Logistic Services GmbH in Duitsland

"Nu de markt zich blijft 
ontwikkelen met een toename van 
printopdrachten met een kortere 
looptijd, verplaatsen we deze 
van litho naar de AccurioJet KM-1. 
Dit zal ons in staat stellen om te 
profiteren van de mogelijkheid van 
de machine om de offsetkwaliteit 
af te stemmen en sneller 
opdrachten af te werken, en een 
grotere efficiëntie en aanzienlijke 
kostenbesparingen te realiseren"
Andrzej Nowak, R & D Manager bij Chroma in Polen

 * The Future of Digital vs Offset Printing to 2024, Smithers; en eigen onderzoek van Konica Minolta onder Europese AccurioJet KM-1-klanten
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Wereldwijd zal de waarde van inkjetprinten 
met $41 miljard groeien tot $118,3 miljard 
(53%) over een periode van vijf jaar tot 2024

Klanten in Europa zagen in totaal een 
stijging van 60% aan inkjetvolumes 

op de AccurioJet KM-1 in 2019
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INKJETPRINTEN REALISEERT VERANDERING
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INSTALLATIES VERDRIEVOUDIGD IN EEN JAAR!
Konica Minolta verdrievoudigde bijna het aantal 
KM-1(e)-installaties op de Europese markt in het 
boekjaar 2019 (april 2019 – maart 2020) ten opzichte 
van het boekjaar 2018 (april 2018 – maart 2019)


