technologie oprawy na żądanie

Urządzenie do montażu fotoalbumów

Fastbind FotoMount F42™
Wszechstronne zastosowania:
• Eksluzywne firmowe materiały prezentacyjne
• Fotoalbumy ślubne
• Albumy ze zdjęciami dzieci
• Fotoreportaże - pamiętniki
• Portfolia
• Książki dla dzieci

FotoMount F42™
Umożliwia oprawę papieru fotograficznego & cyfrowego
Wyposażony w zdejmowany stół przedłużający - max. format oprawy 470 x 420 mm
Zaprojektowany specjalnie dla studiów fotograficznych, fotolabów oraz profesjonalnych fotografów

Fastbind FotoMount F42™
Stwórz luksusowe fotoalbumy
Fastbind FotoMount F42™ to ręczne urządzenie do montażu fotoalbumów w dużych
formatach, oparte na nowatorskim systemie Mountinglift™ (system opatentowany).
Urządzenie wyposażone jest w zdejmowany stół przedłużający, zapewniający
maksymalnie ergonomiczną pracę. Po zamontowaniu stołu możesz tworzyć fotoalbumy
o maksymalnym formacie 470 x 420 mm, używając papieru fotograficznego, kartonu,
materiału laminowanego lub dowolnego papieru drukarskiego do swoich zdjęć.
Okładka książki – albumu może być standardowa lub w pełni personalizowana,
wykonana na zamówienie w postaci wydruku cyfrowego*. W ciągu kilku minut możesz
samodzielnie stworzyć profesjonalny, otwierający się płasko fotoalbum, oszczędzając
czas i zwiększając zysk.

Dla profesjonalnych fotografów i drukarni cyfrowych
Fastbind FotoMount F42™ jest najlepszym rozwiązaniem, zaprojektowanym z myślą nie
tylko o studio fotograficznym, pracowni fotograficznej, czy o profesjonalnych fotografach.
Urządzenie doskonale spełnia też oczekiwania drukarni cyfrowych, punktów ksero,
małych wydawnictw, które również mogą zaoferować tego typu książki swoim klientom.

Zdejmowany stół przedłużający umożliwia umieszczenie
urządzenia w dowolnym miejscu biura lub pracowni. Max.
format oprawy przy zastosowaniu stołu: 470x420 mm.

Tylko dwa typy materiałów eksploatacyjnych
Linia produktów Fastbind FotoMount™ dostarcza wszystkie potrzebne do stworzenia
fotoksiążki materiały eksploatacyjne. Za pomocą zaledwie dwóch rodzajów takich
materiałów możesz stworzyć wszystkie dostępne rozmiary albumów (max. 470 x 420 mm,
grubość 60 mm): Kartony montażowe (Fastbind PhotoBook Mounting Sheets™) umożliwiają
montaż wewnętrznych kart książki, podczas gdy kartony - wyklejki (Fastbind PhotoBook End
Sheets™) służą do sklejania bloku kart z okładką.
Magnetyczne uchwyty pozycjonujące
znajdują się w zestawie.

Dane techniczne
Max obszar zadruku (szer. x dł.)

426 x 946 mm

Min rozmiar albumu (szer. x dł.)

50 x 50 mm

Max rozmiar albumu ze stołem przedłużającym (szer. x dł.)

470 x 420 mm

Max rozmiar albumu bez stołu przedłużającego (szer. x dł.) 310 x 420 mm
Max grubość oprawy

60 mm

Wymiary maszyny ze stołem przedł. (szer. x dł. x wys.)

540 x 790 x 320 mm

Wymiary maszyny bez stołu przedł. (szer. x dł. x wys.)

540 x 610 x 320 mm

Waga netto / brutto

21 / 24 kg

Certyfikaty

CE

Obsługa manualna (nie wymaga zasilania elektrycznego).
W zestawie stół przedłużający oraz prowadnica okładki.
Magnetyczne uchwyty pozycjonujące znajdują się w zestawie.
System Fastbind Mountinglift jest objęty patentem.
Ukończona książka otwiera się płasko pod kątem 180
stopni.

Kompatybilny z foto-bigówkami oraz z Fastbind Casematic™
Aby móc pracować z Fastbind FotoMount F42 potrzebujesz zbigowanych zdjęć lub wydruków.
Zastosuj maszyny bigujące Fastbind, dzięki czemu Twoje materiały będą zbigowane perfekcyjnie.
Twoje fotoalbumy będą otwierały się idealnie płasko i będą wyglądały doskonale, nawet w
miejscu zagięcia!
Aby otrzymać okładki twarde najwyższej jakości, zalecamy stosowanie maszyn Fastbind
Casematic. Po prostu zaprojektuj swoją okładkę, a jej produkcja potrwa zaledwie kilka
minut! Fastbind FotoMount F42 posiada specjalną prowadnicę do twardych okładek, a także
magnetyczne uchwyty pozycjonujące, które niezwykle upraszczają montaż okładki z blokiem
fotoalbumu, a także czynią ten proces bardzo precyzyjnym.
Fastbind Casematic H32 Pro™

Aby stworzyć unikalne, najwyższej jakości okładki albumu, zalecamy zastosowanie jednej z maszyn do
montażu personalizowanych okładek Fastbind (poza zestawem).

*
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