


Фастбайнд Кейсматик H32 Pro™

В комплекта са включени: водач за корицата, фиксатор 
на съдържанието и два държачи на корицата.

Завършената книга се отваря на 180 градуса.

Съвместим с Кейсматик и Фастбайнд дизайнер™

Със свалящия се разширител на плота, може да работите
във всеки ъгъл на вашето помещение. С  плота за 
удължаване произвеждате албуми до 470 х 420 мм.

Технически характеристики

Създавате луксозни фотоалбуми

За всяко фотостудио и принт-център

Само два вида консумативи

Информацията в тази брошура е с дата 01 юли 2010 г. Възможни са промени в техническите характериситики
без предупреждение. Производителят си запазва правото на промени с цел подобряване на изделието.

Офис: София - 1407, ул. “Беломорски проход” №66, 2 / А / 7
Демонстрационна зала: София - 1113, ул. “Николай Хайтов” №12, Бизнес център “Изток”, партер
Телефони: (02) 962 79 74, (087) 89 82 89 0; Скайп: langri_ltd; Е-поща: info@langri.eu; Уеб: www.langri.eu

национален център за следпечатни решения

Фастбайнд Фотомаунт Ф42™

Фастбайнд Фотомаунт Ф-42 е устройство за лесна и бърза направа на 
висококачествени премиум фотоалбуми. Чрез невероятно прецизната 
система Маунтинглифт, Вие можете да направите професионални, луксозни 
фотоалбуми по-бързо и по-лесно, отккогато и да било. С размери, удобни за 
монтиране върху маса, това устройство предлага гъвкавост и качество, 
нужни за да предлагате уникални луксозни фотоалбуми, убедителни 
фирмени презентации и пр. С разширителния плот ви позволява да 
правите албуми с размер 47 х 42 см с всякакви печатни медии ( фотохартия, 
карто, УВ или ламинирани медии и тн.) само за минути! Албумите се отварят 
панорамно и нашироко от ръб до ръб. Корицата може да бъде изработена 
от всякакъв материал: било цифрово отпечатана или стандартно закупена.

Фастбайнд Фотомаунт Ф-42™ е превъзходно решение, проектирано 
специално за фотографските ателиета, фотолаборатории и професионални 
фотографи по призвание. То също така отговаря на нуждите на дигиталните 
принт-центрове, копирните магазини и издателите на книги по заявка, 
които сега могат да предложат на премиум фотоалбуми на  в кратък срок на 
своите клиенти. Форматът и видът на медията са без значение. 

Продуктовата линия на Фотомаунт ви осигурява всички нужни за работа 
консумативи, за да направите фотоалбум. Това за Фотомаунт форзаци и 
Фотомаунт стикери за закрепване на книжното тяло страница по страница.

Европа САЩ

Mаксимален размер за печат (ШхД)

Възможен минимален размер на албума (ШхД)

Mаксимален размер на албума с раширителя (ШхД)

Mаксимален размер на албума без раширителя (ШхД)

Mаксимална дебелина на албума

Габарити на машината с разширител (ШхДхВ)

Габарити на устройството без разширителя (ШхДхВ)

Габарити на опаковката  (ШхДхВ)

Тегло - нето/бруто

СЕ сертификат

Устройството работи без ел.захранване.
Цената включва: Фотомаунт, ръководство, 2 позициониращи държача, водач за корицата.
Изделието е патентовано. 
Възможни са промени в технические характериситики.

426 х 946 мм 6,7 х 37,2”

50 х 50 мм 2 x 2”

 470 x 420 мм 8,5 х 16,5”

310 х 420 мм 12,2 х 16,5”

60 мм 2,4”

540 x 790 x 320 мм 21,2 х 31,1 х 12,6”

540 х 610 x 320 мм 

586 х 700 x 406 мм 

21,2 х 24 х 12,6”

23,1 Х 27,6 Х 16”

21 / 24 кг 46 / 53 lbs

да да

Фастбайнд Фотомаунт Ф42 използва предварително биговани/сгънати снимки и 
медии. Използвайте Фастбайнд биговачки за оптимизирано биговане. Албумът ви 
ще се отвори нашироко и равно, ще изглежда красив, дори в центъра на 
страницата!
С Фастбайнд дизайнер - Ди Джи Арт, Вие можете да направите сами дизайна на 
книжното тяло или на своите корици. След което, вие можете да изработите корици 
те в желан формат и дебелина, благодарение на пулта за направа на твърди корици 
Кейсматик. Фастбайнд Фотомаунт може да се комбинира с всяко едно от 
устройствата Кейсматик, за да правите най-добрия фотоалбум или книга с твърди 
корици. След това лесно да я натиснете с Фастбайнд Прессо ако желаете.


