
Mutoh ValueJet 405 GT

Druk bezpośredni DTG

Atrament   DTG (CMYK + BIAŁY)
Rozmiar stołu max. 428 x 600 mm
Obszar roboczy max. 420 x 576 mm
Rozdzielczości 600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi
Wydajność 72 koszulki / godz. (CMYK, 600 x 600 dpi)
  43 koszulki / godz. (CMYK+BIAŁY, 600 x 600 dpi)
Gwarancja  12 miesięcy (drukarka + głowica)

Drukarka Mutoh ValueJet 405 GT produkowana jest w Japonii. Urządzenie po-
wstało na podstawie wieloletniego doświadczenia producenta zdobytego w 
zakresie budowy ploterów i drukarek wielkoformatowych. 

Foto-realistyczna grafika na odzieży, a także na gadżetach czy dekoracjach 
pozwoli zagospodarować wiele rynkowych nisz i sprzedawać wysoko marżo-
we produkty. Co więcej, może stanowić uzupełnienie istniejących urządzeń, a 
także pozwoli drukarniom wielkoformatowym i agencjom reklamowym posze-
rzyć portfolio usług i produktów.

Atramenty Mutoh DTG są zgodne z uznawanym na 
całym świecie standardem Oeko-Tex® w najwyższej, 
pierwszej klasie (możliwość używania przez dzieci 
poniżej 3 roku życia, m.in. bielizna, zabawki). Ozna-
cza to, że atramenty nie zawierają substancji szkodli-
wych oraz zostały one przebadane z wynikiem pozy-
tywnym pod kątem ponad 100 parametrów!

Najważniejsze zalety
- atramenty CMYK i BIAŁY z certyfikatem Oeko-Tex®
- recylkulator atramentu białego
- duży obszar roboczy: 420 mm x 576 mm
- wysoka rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi
- automatyczny detektor kolizji z tkaniną
- łatwe w montażu stoły o różnej wielkości do różnych zastosowań

Porady
- Dzięki kompaktowej budowie możesz zabrać drukarkę na koncerty, eventy, 
wydarzenia sportowe i zarabiać poza siedzibą firmy! 
- Drukuj na 100% bawełnie oraz na tekstyliach z 40% zawartością syntetyczną.
- Drukując białe koszulki z podkładem primerowym uzyskasz jaskrawe kolory,  
natomiast bez primera osiągniesz niewyczuwalny w dotyku wydruk.

Thermo Z

Termoprasa
Obszar roboczy 40 x 68 cm
Siła docisku max. 0.60 kg/cm2

Temperatura pracy max. 220 st. C    
Timer  od 1 sek. do 10 min.
Moc  2000 W

Termoprasy posiadają mechanizm 
otwierający automatycznie górną 
płytę po zaprogramowanym czasie. 

Cechują się wysokimi parametrami 
takimi jak: stała temperatura na pły-
cie grzewczej, równomierny docisk, 
kontrola temperatury oparta na 
cyfrowym regulatorze typu prób-
kującego z timerem, wysokiej klasy 
sprężysta gąbka nowej generacji, 
odporna na temperaturę oraz pracę 
pod dociskiem.

Najważniejsze zalety
- pionowy układ ułatwiający zakładanie koszulek
- elektromagnetyczne zamknięcie
- paroprzepuszczalna gąbka silikonowa
- nierdzewny, perforowany blat roboczy
- elektroniczny panel sterujący
- timer

CERTYFIKAT
OEKO-TEX 100

Dedykowane do tekstyliów
głowice RICOH

Timer
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GRATIS
o wartości 5.900 zł
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Koszulki Ubranka dla dzieci Czapki Torby System wymiennych stołów System wymiennych stołów

Łatwe w obsłudze,
dedykowane
oprogramowanie
z wyceną kosztów
druku

Nadruk bezzapachowy, 
gotowy do użycia 
do razu po 
wygrzaniu

URZĄDZENIE
PRIMERUJĄCE

GRATIS
o wartości 14.900 zł

Stół  zaprojektowany
dla technologii DTG

14.950 €

Wymienny
stół roboczy


