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Mutoh ValueJet 1638 uR
NAZWA PRODUKTU

Mutoh
PRODUCENT

atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
ZGŁASZAJĄCY

CHARAKTERYSTYKA

Nowa seria „UR” japońskiego producenta drukarek wielkoformatowych firmy Mutoh potwierdza rozwój drukarek w  kierunku 
wszechstronności i ekologii. Potwierdzeniem tego jest rolowy ploter LED - Mutoh ValueJet 1638UR.
Mutoh VJ-1638UR to 2-głowicowa drukarka piezo LED-UV o szerokości roboczej 1.62 m. Oprócz kolorów CMYK, znajdziemy także 
kolor biały oraz lakier. Taka konfiguracja pozwala na druk wielowarstwowy w jednym przebiegu (symultaniczny). Daje to wielokrotnie 
większe możliwości od zwykłych drukarek „eko” i konkurujących rozwiązań.
Mutoh decyzją o nowej serii urządzeń „UR” potwierdza aktualne i przyszłe kierunki rozwoju druku wielkoformatowego. Nowy ValueJet 
pozwala na to, co nie potrafią inne technologie druku tj. solwentowe czy lateksowe. Jest to dowodem, że wybór w dzisiejszych czasach 
technologii LED-UV jest jak najbardziej biznesowo uzasadniony.
Więcej o produkcie: http://atrium.com.pl/plotery-uv-led/mutoh-valuejet-1638ur

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

Nowy ValueJet serii „UR” potrafi zadrukować materiały czarne, kolorowe, metaliczne, fluorescencyjne, odblaskowe, przezroczyste 
i  inne. Oczywiście poradzi sobie także z klasycznymi nośnikami jak papiery, folie białe, banery, płótna, tapety, materiały powlekane 
oraz niepowlekane. Niska temperatura utrwalenia atramentu pozwala na stosowanie także mediów wrażliwych na wysoką temperaturę, 
np. cienkich klisz. Co więcej, wydruk jest od razu suchy i  gotowy do dalszej obróbki, montażu lub wysyłki. Najważniejsze zalety: 

•	 dwie głowice + dwie lampy LED UV,
•	 rozdzielczość do 1440 dpi,
•	 6 kolorów: CMYK + BIAŁY + LAKIER (druk symultaniczny),
•	 druk wielowarstwowy (uszlachetnianie, efekty specjalne, alfabet Braille'a),
•	 wydruki suche w momencie druku,
•	 niski pobór energii,
•	 brak lotnych związków organicznych (0% VOC).

PaPieR iKoNoS t-ShiRt
NAZWA PRODUKTU

atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
ZGŁASZAJĄCY

CHARAKTERYSTYKA

Papier IKONOS T-SHIRT przeznaczony jest do zadruku za pomocą "zwykłej" biurkowej drukarki atramentowej. Za pomocą prasy lub… 
żelazka, można przenieść grafikę na koszulkę, bluzę, czapkę lub inne materiały bawełniane. Papier zapewnia doskonałe, kolorowe, ostre 
obrazy na białym oraz ciemnym tle. Kolor pozostaje taki sam po wielokrotnym praniu. Papier IKONOS T-SHIRT to łatwy proces produkcji 
i niski koszt wejścia w nowy biznes! 

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

Papier oferowany jest w formacie kartek A4. Za jego pomocą w warunkach domowych można oznakować wyjątkową koszulkę 
praktycznie za kilka złotych. Przy kreatywnym pomyśle można sprzedawać takie produkty z wysoką marżą.

Co potrzeba do rozwinięcia niskobudżetowego biznesu:
1. Zwykła, biurkowa drukarka atramentowa (koszt od 200 zł).
2. Zwykła, jednokolorowa koszulka bawełniana (8-20 zł).
3. Kartka papieru SIHL T-shirt (1,50 zł/szt. do tkanin białych lub 2,50 zł/szt. do tkanin kolorowych, ciemnych, itd.).
4. Termoprasę lub w warunkach domowych nawet zwykłe żelazko (które każdy posiada w domu).

Koszt produkcji takiej koszulki to 10-20 zł, z dobrym pomysłem koszulkę można sprzedać za 40-50 zł, co daje kilkaset % marży przy 
praktycznie zerowym ryzyku.

Papier oferowany jest w opakowaniach po 10 lub 50 sztuk.

eFi PRo 16h
NAZWA PRODUKTU

electronics For imaging, inc.
PRODUCENT

atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
ZGŁASZAJĄCY

CHARAKTERYSTYKA

EFI Pro 16h to hybrydowy, czyli rolowo-stołowy ploter LED o szerokości 165 cm i produktywności do 91 m2/h. Jest to przemysłowa 
drukarka, wyposażona w głowice drukujące w technologii zmiennej wielkości kropli (grayscale). EFI Pro 16h drukuje atramentami CMYK 
i jest wyposażony w podwójny kanał koloru białego dla zachowania wysokiej prędkości tym kolorem. EFI Pro 16h umożliwia zadruk 
w wysokiej rozdzielczości, do 1200 x 1200 dpi. Drukarka jest wyposażona w wiele „pro” rozwiązań, takich jak: listwa antystatyczna, 
modułowy stół, energooszczędne lampy LED, profesjonalny serwer EFI Fiery pro Server Core.
Więcej o produkcie: http://atrium.com.pl/plotery-uv-led/efi-pro-16h

ZALETY / NAGRODY / CERTYFIKATY

•	 Ekologiczna i ekonomiczna technologia LED
•	 Druk na materiałach sztywnych i na elastycznych z roli na rolę
•	 Modułowe stoły w zestawie
•	 System rolowy w zestawie
•	 Dynamiczne lampy LED
•	 Druk wielowarstwowy
•	 Druk na materiałach „egzotycznych” i wrażliwych na wysoką temperaturę
•	 Szybkie głowice grayscalowe z techologią zmiennej wielkości kropli (4 poziomy)
•	 Druk bez paskowania, dzięki rozmytym rastrom typu „chmurka”
•	 Funkcja „skip white” omijająca obszary bez grafiki - większa wydajność
•	 Silny podsys pod pasem transmisyjnym
•	 2 kanały „śnieżnobiałego” koloru
•	 Listwa dejonizująca
•	 Wbudowana stacja robocza z oprogramowaniem EFI Fiery.


