Mutoh ValueJet 628

Ploter graficzny 62 cm
Mutoh ValueJet 628

Wysokojakościowe
wydruki do wnętrz
i odporne grafiki
na zewnątrz
Technologia Intelligent Interweaving

Dodatkowa podstawa
Idealny do
produkcji naklejek
w połączeniu z
ploterem tnącym
Summa D60

Atramenty
w hermetycznych
workach

Mutoh ValueJet 628 mimo małych rozmiarów posiada wielki potencjał. Znajdzie
zastosowanie nie tylko w agencjach reklamowych ale także w zakładach fotograficznych, punktach ksero, studiach projektowych, działach marketingu, itd.
Wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie druku, takie jak np.: Mutoh
Intelligent Interweaving (druk bez paskowania) i druk zmienną wielkością kropli.

Dlaczego warto wybrać ten ploter?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wydajna, 8-kanałowa drukarka eco
Najnowszej generacji głowica drukująca Epson
Najwyższa jakość druku dzięki technologii Mutoh Intelligent Interweaving
Trwałe i ekonomiczne atramenty Eco Ultra w szczelnych workach
Rzeczywista wydajność do 12.5 m2/h (maksymalnie do 16 m2/h)
Łatwa obsługa i dedykowane oprogramowanie

Łatwa obsługa i konserwacja

Atramenty i rozwijarka

NAZWA

GWARANCJA

NAJLEPSZEJ CENY NA RYNKU

Ploter został zaprojektowany do niskonakładowych wydruków “na żądanie”, np.
dla fotografów. Przeznaczony jest do druku aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych: fotografii, plakatów, naklejek i etykiet, banerów, reklam, dekoracji, grafik
podświetlanych, grafik sklepowych, map, schematów, obrazów, reprodukcji, itd.
W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych lub ploterów pigmentowych,
wydruki z ValueJet 628 mają podwyższoną odporność na warunki atmosferyczne na zewnątrz.
VJ-628 współpracuje z ploterem tnącym Summa D60
tworząc wydajny, automatyczny system do produkcji
etykiet, naklejek 3D, oznakowań, itp.

Podstawa

Backlity IKONOS

Atrament 		
eko-solwent
Kolory		
CMYK lub RGB
Technologie
zmienna kropla, Mutoh
		Intelligent Interweaving
Szer. materiału
630 mm
Szer. zadruku
620 mm
Rozdzielczość
max. 720 x 1080 dpi
Prędkość		
max. 16 m2/h

Możliwość zastosowania atramentów RGB.

Rolki dociskowe

Backlity IKONOS gwarantują
doskonałą kolorystykę po
podświetleniu.

SYMBOL

OPIS

ROZMIARY

GRUBOŚĆ

BACKLIT

BAM 130SM

Materiał do podświetleń. Gwarantuje najwyższa jakość druku i drobne detale. Bardzo dobrze
nasycone kolory. Zadruk w technologii eko,
solwentowej i lateksowej.

0.914, 1.10, 1.27, 1.37, 1.52
x 50 m

210 µ

BACKLIT UV

BUV 130SM

Materiał do podświetleń. Gwarantuje najwyższą jakość druku i drobne detale. Bardzo dobrze
nasycone kolory. Zadruk w technologii UV.

0.914, 1.10, 1.27, 1.37, 1.52
x 50 m

180 µ

FOLIA BACKLIT

Profiflex PRO
MPT B80+

Biała, matowa, polimeryczna folia samoprzylepna do zastosowań przy podświetlanych
reklamach.

1.05, 1.37 x 25 m

80 µ

Obrazy i reprodukcje

Grafiki POP, POS

Polska produkcja,
konkurencyjna cena!

