
A3+ UV-LED közvetlen tárgynyomtató Termék jellemzők:

A3+ méretű tárgyasztal

Nyomtatási terület 329x483mm

Maximális alapanyag vastagság 150mm*

UV-LED nyomtatási technológia

Mutoh által fejlesztett egyedi LED vezérlés (Mutoh PLDC technológia)

CMYK +Fehér+Lakk szín

Fehér, anyagában színezett és átlátszó alapanyag nyomtatás

Teljes felület nyomtatás, domborított nyomtatás, formalakkozás

Hozzáadott értékkel növelt megszemélyesített nyomtatás

Opcionális vákuumasztal

Nincs szükség speciális gyártói környezetre

Alapanyag ütközésgátló

Mutoh I  nyomtatási technológia

Automata fúvóka �gyelés

*opcionális vákuumasztal nélkül

XPJ-461UF

Tárgynyomtató

A Mutoh XpertJet 461UF egyedi megszemélyesített nyomtatásra 
vagy kis méretű tárgyak nyomtatására létrehozott tárgynyomtató, 
a Mutohtól megszokott magas nyomtatási minőséggel a lehető 
legszélesebb alapanyag választék megnyomtatására, beleértve a 
3 dimenziós tárgyakat 150 mm vastagságig (gol�abda, toll, stb).    
A nyomtatási terület 329x483 mm méretű, amelyen belül az alap 
négy nyomtatási szín mellett (CMYK) fehér és lakk 
(WV)használatára is lehetőség nyílik.

Olyan tárgyak is megnyomtathatók, mint a telefon tokok, ajándék-
tárgyak, tollak, öngyújtók, jégkaparók, beléptető kártyák, 
pendrive-ok, egyedi oklevelek, egyedi díjak,   hűtőmágnesek, 
bármilyen egyedi promóciós eszközök, legyen szó alacsony  
példányszámról vagy egyedi jelöléssel (név, sorszám) történő 
megnyomtatásról.

Fedezze fel a fehér szín és a lakk használatának varázsát! Fehér szín 
használatával lehetőség van anyagában színezett vagy víztiszta 
tárgyak közvetlen nyomtatására is, illetve speciális gra�kai 
motívumok létrehozására. 

Lakk használatával teljesen egyedivé tehetők a nyomatok, 
kiemelve egy-egy területet a nyomtatott gra�kából, hasonlóan a 
formalakkozáshoz. Illetve lehetőség van speciális felület 
létrehozására is a lakk használatával, például a nyomtatott 
felületek kidomborításához.

A Mutoh XpertJet 461UF nyomtató tökéletesen beillik egy 
hagyományos irodai környezetbe, otthoni üzleti tevékenység 
végzéséhez, illetve kis méretű üzletekbe.
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XPJ-461UF

A3+ UV-LED közvetlen tárgynyomtató

 

150 mm 
A3+ 

Made in Japan Folyamatosan változó cseppméret A3+ nyomtatási méret

Mutoh PLDC technológia

.

 

150 mm alapanyag vastagság 6 szín (CMYKWV) nyomtatás

Nyomtatófej

Cseppméret

Festék rögzítés típusa

UV-LED jellemzője

UV-LED élettartam

Felbontás

Alapanyag vastagság

Alapanyag méret

Alapanyag tömege

Festék típusa

Színcsatornák száma

Festék kiszerelés

Vezérlő szoftver

Alapanyagok

Felhasználási terület

Jótállás*

1 db piezo fej, 180 fúvóka 8 sorban

3,7-25,8 pl

UV-LED

50,8 mm széles léghűtéses UV-LED, 6 szabályozható szegmenssel
14 250 óra

720x1080, 720x1440, 1440x1440 dpi

Vákuumasztal nélkül max. 150 mm, vákuum asztal használatával max. 70mm

483x329 mm

max. 5 kg vákuum asztallal, max. 8kg vákuumasztal nélkül

US11 festék

6 db (CMYK, fehér, lakk)

Mutoh driver, Mutoh Layer Editor

műanyag, papír, karton, habos PVC, alu-kompozit, akril, PET, üveg, PS, PP, fa, rétegelt lemez, stb.

12 hónap jótállás

ajándéktárgy nyomtatás, egyedi tárgynyomtatás, információs rendszer nyomtatás, 
változó adat nyomtatás, Breill felirat nyomtatás, stb.

220 ml/szín

A Mutoh XpertJet 461UF egy teljesen új fejlesztésű 50,8mm széles UV-LED megvilágító egységet kapott, amely 6 részre osztott, 

egyedileg szabályozható modulból áll. Minden egyes lámpa modul egyedi szabályozása lehetővé teszi a különböző típusú 

lakkozási e�ektusok létrehozását függetlenül a nyomtatási sebességtől. Fényes, félfényes vagy matt lakk e�ektus CMYK+lakk és 

fehér+lakk nyomtatás esetén is elérhető, miközben az új technológia tovább növeli a termelékenységet is, ezáltal is csökkentve a 

porszemek megtapadását a lakk rétegben.

Tárgynyomtató

*A nyomtatóra 24 hónap helyszíni jótállás vonatkozik, a jótállás pontos feltételei a jótállási füzetben találhatók 


