
Mutoh ValueJet 1604 X

Najtańszy, markowy ploter            

Mutoh ValueJet 1604 X
Atrament   MUTOH UMS
Technologie  Mutoh DropMaster X,  zmienna kropla,
  Mutoh Intelligent Interweaving
Szer. materiału 1625 mm
Szer. zadruku 1615 mm
Rozdzielczość max. 1440 x 1440 dpi
Prędkość  max. 15 m2/h

PLOTER 1.6 m w cenie 1.3 m9,950 €

Japońskie technologie: Mutoh DropMaster X,
Mutoh Intelligent Intrweaving, zmienna wielkość kropli

Mutoh ValueJet 1604 X to najtańszy, markowy ploter wielkoformatowy na rynku.  Ploter ten 
został wyposażony we wszystkie technologie Mutoh.

Dlaczego warto wybrać ten ploter?
1. Atramenty z certyfikatem Eurofins - druk dla przedszkoli, szkół, szpitali, itp.
2. Markowy ploter w najlepszej cenie na rynku.
3. Możliwość używania atramentów alternatywnych.
4. Druk „chmurką”, zmienna wielkość kropli.
5. Technologia Drop Master  X - automatyczna kompensacja grubości materiału.
6. Niezawodność - hermetyczny system zasilania w atrament w workach.
7. Rolki dociskowe na całej szerokości plotera - precyzja druku.
8. Najnowocześniejsza głowica pokryta warstwą złota.
9. Najlepsze oprogramowanie RIP - ONYX 12.
10. Druk kolorów korporacyjnych - 83% pokrycia palety Pantone C.
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VJ-1604X

High print quality, productivity, simple & intuitive operation and a surprisingly budget 
friendly price are the key elements in the new single head ValueJet 1604X - 64” (162 
cm) wide - printer model.

Integrating the renowned made in Japan ValueJet print technology and compatible 
with Mutoh Eco Ultra and Universal Mild Solvent (UMS) inks, the VJ-1604X will pro-
duce high quality outdoor durable and indoor sign & display graphics at sellable high 
quality production speeds up to 11.5 m²/h.

The ValueJet 1604X will appeal equally to starting sign makers and existing print 
providers looking for a wider printer or needing extra versatility for frequent material 
switches or for volume production of full colour stickers.

Product Highlights 

 - Compact & easy to use printer, made in Japan
 - Two ink types - Eco Ultra or Universal Mild Solvent
	 -	Suited	for	the	production	of	certified	prints	–	Indoor	Air	Comfort
 - Sellable high quality production speeds up to 11.5 m²/h 
 - Mutoh Intelligent Interweaving technology included
 - Rapid return on investment / Value for money!

Application	Possibilities 

The VJ-1604X is suited for the production of long term outdoor and indoor prints on 
a wide range of uncoated and coated substrates : posters, backlit signage, wall cover-
ings,	point-of-sale	displays,	fine	art	reproduction,	vehicle	graphics,	stickers	and	much	
more.

High Quality Budget Sign & Display Printer

Mutoh Belgium - www.mutoh.eu / Mutoh Deutschland - www.mutoh.de 
Mutoh North Europe - www.mutohnorth.eu

Made in 
Japan

NAZWA POW. KLEJ ROZMIARY GRUBOŚĆ

Folia z klejem kanalikowym IKONOS Profiflex PRO GPT 100+ AIR BŁYSK KANALIKOWY 1.05, 1.27, 1.37, 1.60 x 50 m 100 µ

Folia z klejem kanalikowym IKONOS Profiflex PRO MPT 100+ AIR MAT KANALIKOWY 1.05, 1.37 x 50 m 100 µ

Folia z klejem kanalikowym IKONOS Profiflex PRO GPG P80+ AIR BŁYSK
SZARY,
KANALIKOWY

1.05, 1.37 x 50 m 80 µ

Folia z klejem kanalikowym IKONOS Profiflex Frosted FPT P80+ AIR MROŻONA KANALIKOWY 1.05, 1.27, 1.37, 1.52 x 25 m 80 µ

Folie IKONOS Fast & Easy

Powiedz STOP „bąbelkom”
Folie z rodziny IKONOS Fast&Easy to materiały 
samoprzylepne ze specjalnie opracowanym 
klejem strukturalnym, o wzorze kanalikowym. 
Podczas aplikacji nadmiar powietrza lub wody 
wyprowadza się szybko i łatwo.

Reklamy na pojazdach Obrazy na płótnach Grafiki wielkoformatowe Atramenty w workach Panel sterowania Odwijarka

TECHNOLOGIA
ŻYWICZNA

Wybierz aby kleić bez „bąbelków”

ATEST PZH


