
Mutoh ValueJet 1638 WX
Atrament   sublimacyjne
Technologie Mutoh DropMaster X,  
  Intelligent Interweaving
Szer. materiału 1625 mm
Szer. zadruku 1615 mm
Rozdzielczość max. 1440 x 1440 dpi
Prędkość  max. 65 m2/h

> Indoor & Digital Transfer 

ValueJet VJ-1638WX

The ValueJet 1638WX (1625 mm - 64”) high speed, high volume sublimation inkjet printer effortlessly  
delivers sellable production speeds from 42 to 65 m²/h. Ideally suited for users requiring speed who also 
put high quality at the top of their wish list! 

The fastest printer in its price range, the VJ-1638WX will print onto the thinnest sublimation papers and 
incorporates a staggered dual head setup with latest generation 1440 nozzle piezo heads, offering output 
resolutions ranging from 360 x 360 dpi up to 1440 x 1440 dpi. 

Product Highlights 

 - Transfer sublimation printing up to 1625 mm (63.97”) 
 - Staggered dual head setup with latest generation 1440 nozzle piezo heads 
 - Production speeds between 42 & 65 m²/h 
 - Mutoh water-based dye sublimation inks 
 - Ideal for production of soft signage, sportswear, gadgets, ... 
 - Environmentally friendly printing - high level of operator safety

Application Possibilities 

Explore new revenue opportunities such as high quality in-store textile decoration and displays, textile ban-
ners, pop-ups, sportswear, personalised home decoration, gadgets, shirts and many more.

High Speed Dye Sublimation Printer

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

Mutoh ValueJet serii WX to specjalistyczne 4 i 8-kanałowe plotery, które jednocześnie mogą być zala-
ne atramentami sublimacyjnymi i wodnymi w konfiguracji 2 x CMYK.

Mutoh ValueJet 1638 WX wyposażony jest w dwie najnowsze, piezoelektryczne głowice drukujące w 
technologii zmiennej wielkości kropli (od 5.9 do 45.3 pl) oraz Intelligent Interweaving (szybki druk 
bez paskowania). Model VJ-1624 WX posiada jedną taką głowicę.

Unikalną technologią zastosowaną we wszystkich ploterach ValueJet WX jest Mutoh DropMaster X. 
Jest to nowa technika druku, która ma na celu kompensację grubości medium.

Plotery WX posłużą do produkcji tekstylnych dekoracji, odzieży sportowej, kurtek, koszulek, zasłon i 
kurtyn, pościeli, itd.

Mutoh ValueJet serii WX charakteryzuje się bardzo precyzyjnym drukiem i nasyconymi kolorami po 
utrwaleniu w specjalnej wygrzewarce (patrz str. 26).

Mutoh ValueJet 1638 WX / 1604 WX

Druk sublimacyjny 1.6 m

9.995 €

GWARANCJA
NAJLEPSZEJ CENY NA RYNKU

Mutoh ValueJet 1604 WX
Atrament   sublimacyjne
Technologie Mutoh DropMaster X,  
  Intelligent Interweaving
Szer. materiału 1625 mm
Szer. zadruku 1615 mm
Rozdzielczość max. 1440 x 1440 dpi
Prędkość  max. 22 m2/h

Papier sublimacyjny

Smycze, paski, itd. Namioty, banery, flagi Sprzęt sportowy Tkaniny dekoracyjne System rozwijający Głowica

Warto wiedzieć
• Przemysłowy charakter ploterów WX 

potwierdza możliwość zamontowania 
ciężkiej, produkcyjnej nawijarko-odwi-
jarki o udźwigu do 100 kg.

• Plotery serii WX posiadają 8 kanałów, 
daje to możliwość druku kolorami flu-
orescencyjnymi, pomarańczowym, zie-
lonym, itd.

NAZWA OPIS ROZMIARY GRAMATURA

IKONOS
PAPIER
TRANS 100

Wysokiej jakości papier termotransferowy umożliwiający 
przenoszenie grafiki w procesie sublimacji.

0.914, 1.10, 1.32, 1.62 x 100 m 100 g/m2

1.49 ZŁ/m2

Nasycone kolory po wygrzaniu

Nawój 100 m

PREMIERA


