


Mutoh mindig is a Japánban készült kiváló minőségű szélesformátumú 
nyomtatóiról volt híres. Ennek az üzleti �lozó�ának és versenyelőnynek 
a kulcsa a Kaizen szellemiség. A japán Kaizen szó jelentése „jobbá tenni”. 
Mutoh számára a cég teljes elköteleződése Kaizen �lózó�a mentén 
folyamatos fejlődést és fejlesztéseket eredményez, röviden, mindenkor 
a legtökéletesebb minőséget előállítani.

A 162 cm széles XpertJet-et, a Mutoh 5. generációs Sign&Display 
nyomtató fejlesztését teljes mértékben a Kaizen szemlélet határozta 
meg. Ez a nyomtatócsalád a kül- és beltéren használható széles alapa-
nyag választék megnyomtatására született. A teljesen új XpertJet 
1641SR és XpertJet 1682SR modellek a többszörösen díjazott ValueJet 
1624X és ValueJet 1638X nyomtatók sikeres követői.

 
Kaizen Szellemiség!

VÁLTOZÓ CSEPPMÉRET

64” 

COMFORT

INTELLIGENS I  NYOMTATÁS

DROPMASTER 2 TECHNOLÓGIA

162 CM SZÉLES ALAPANYAG

KÖRNYEZETBARÁT FESTÉK

KÜL- ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA ALKALMAS NYOMATOK

4 VAGY 7 SZÍNES KIVITEL

XpertJet 1641SR
1625 mm alapanyag szélesség / 1 nyomtatófej / 4 szín (CMYK)

XpertJet 1682SR
1625 mm alapanyag szélesség / 2 nyomtatófej / 2x4 vagy 7 szín (CMYKLcLmLk)

XpertJet 1682SR

XpertJet 1641SR
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A jövőnek építve
Az új Xpertjet 1641SR/1682SR nyomtatók egy teljesen 
új modellcsalád első képviselői, amelyekben egyesül a 
Mutoh sokéves fejlesztői tapasztalata az ipari nyomta-
tás elvárásaival, a hosszantartó megbízhatósággal és 
folyamatos termelésre állással.

Megújult alapanyag lecsévélő
A nagy terhelhetőségű és egyszerűen használható 
alapanyag lecsévélő segítségével könnyen és 
gyorsan betölthetők a nyomtatható alapanyagok, az 
alapanyag váltás soha nem volt még ilyen egyszerű.

Több lépésben állítható leszorító görgők 
A minél szélesebb körű alapanyag felhasználást alapul 
véve (beleértve a nagyon vékony vagy csúszós 
felületűeket is) minden alapanyag problémamen-
tesen használható az XpertJet nyomtatók újonnan 
kifejlesztett, több lépésben állítható leszorító 
görgőinek köszönhetően. A görgők nyomóereje 
egyenként állítható a kezelő személyzet által.

DropMaster2
A DropMaster 2 technológia, a Mutoh másik 
szabadalma, automatikusan a betöltött alapanyag 
vastagságához igazítja fúvókákból kilépő festékcsep-
pek időzítését. Ez a fejlesztés a Mutoh XpertJet esetén 
következő szintet lépett, a beépített szenzor segítsé-
gével automatikusan beállítja a gép a kétirányú 
nyomtatását, időt takarítva meg a beállítással, miköz-
ben növeli a hatékonyságot.

I  intelligens képsimítás 
Semmi sem közelíti meg ennél jobban a valóságot! A 
Mutoh egyedülálló I2 technológiája természetesen az 
XpertJet esetén is elérhető. Az XpertJet-ban használt 
egyedülálló hullámforma tökéletes nyomtatási 
minőséget garantál minden típusú nyomtatás 
esetén.
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Nyomtatófej

Cseppméret

Felbontás

Alapanyag vastagság

Alapanyag szélesség (max.)

Tekercs méret

Festék típusa

Festék UV állóság (kültér)

RIP

Felcsévélő 

Alapanyagok:

Felhasználási terület

Jótállás**

Sebesség***

Fedett direktszín nyomtatás

Termelési nyomtatás

Maximális sebesség

1 db piezo fej, 180 fúvóka 8 sorban 2 db piezo fej, 180 fúvóka 8 sorban/fej

3,5-35 pl

360x360, 360x720, 720x720, 720x1080, 720x1440, 1440x1440 dpi

0,3-1,3-2,8mm

1615mm

maximálisan 150 mm tekercs átmérő, 30 kg tömeg, 2” vagy 3” belső átmérő

UMS11 festék 1 000 ml-es kiszerelésben, CMYK színek

3 év

Onyx RIPCenter Mutoh Edition

30 kg terhelésű felcsévélő, opcionálisan 40 kg

öntapadó PVC fólia, PVC ponyva, textil banner, 

papír, backlit �lm, tapéta, művészi vászon

öntapadó matricák, autó dekoráció, üzlet dekoráció, lakás dekoráció, 

átvilágítós táblák, fotó- és festmény reprodukció, kültéri dekoráció, citylight, stb

24 hónap jótállás

5-10 m2/óra                                                     10-15 m2/óra

14-20,5 m2/óra                                                21-36 m2/óra

53 m2/óra                                                         87 m2/óra

1641SR 1682SR 

*A Mutoh Valuejet 1682SR nyomtató Eco-Solvent (MS41) festékkel feltöltve CMYKLcLmLk (7 szín) beállítással is elérhető
**A nyomtatóra 24 hónap helyszíni jótállás vonatkozik, a jótállás pontos feltételei a jótállási füzetben találhatók 
***CMYK festék beállítással. Az XJ-1682SR CMYKLcLmLk festék használat (7 szín) esetén a nyomtatási sebesség hasonlóan alakul, mint a XJ-1641SR nyomtatónál 

POSZTER TAPÉTA GÉPJÁRMŰ DEKORÁCIÓ

BANNER BACKLIT TEXTILE DISPLAY

Eurojet Hungária K�
1033 Budapest, Szőlőkert u. 15.

+36 1 373 0930
www.eurojet.hu


