
MUTOH 405GT 



CECHY CMYK + Biały 
W konfiguracji CMYK mamy możliwość druku na jasnych materiałach 
W konfiguracji CMYK + Biały  mamy możliwość druku na kolorowych 
materiałach  

Kompaktowy ploter 
Jego małe rozmiary pozwalają na używanie go : w małych biurach, 
copy shop, centrach handlowych a nawet przy większych imprezach  

Możliwości 

Ploter ma różne wymienne stoły dzięki czemu możemy drukować 
koszulki, torebki o różnych wielkościach 

Obsługa 

Do plotera jest dołączona płyta CD ze sterownikami oraz 
oprogramowaniem RIP MUTOH 
Oprogramowanie pozwala na sterowanie: trybami druku, nasyceniem 
i prędkością. Może nam liczyć koszt wydruku 
-  

Atramenty 

Oryginalne atramenty MUTOH pozwalają na utrzymanie wysokiej 
jakości druku o stabilności kolorystycznej w długiej perspektywie 
czasu  



Małe rozmiary 

Sterownik i 
program 
dołączone na CD 

Łatwość wymiany stołów np.  
Do butów; do koszulek czy 
torebek 

Dotykowy czytelny 7 
calowy łatwy w obsłudze 
ekran LCD  

Łatwy dostęp do 
atramentów / szybkość 
wymiany 

Urządzenie może korzystać z 3 stołów o wymiarach:  
405 x 585 mm (obszar zadruku 380 x 560 mm),   
335 x 485 mm (obszar 310 x 460 mm)  
255 x 355 mm (obszar 230 x 330 mm) 

BUDOWA 



SPECYFIKACJA 
Głowice:   4 x Ricoh gen 5 
Liczba dysz:   384 dysze / głowica 
Atrament:   oryginalny atrament tekstylno pigmentowy MUTOH 
Zmienna kropla:   Tak 
Rozdzielczości:  1200 x 1200 / 600 x 1200 / 600 x 600 dpi 
Opcje kolorów:  CMYK + 2 x Biały 
Pojemność kaset:  220 ml 
Max prędkość druku:  CMYK + 2 biały w jednym kierunku , rozmiar A4 – 
  600x600 dpi = 57 sekund 
Max pole robocze:   420 x 576 mm 
Max grubość druku:  15,5 cm 
Waga odzieży :  7 kg 
Zasilanie:   100-120V / 220-240V 
Temperatura:   22-30 stopni 
Wilgotność:   40-60 % 
Wymiary:   81 x 142 x 48 cm 
 
 
 



OPROGRAMOWANIE 
Obraz 
Łatwe przeglądanie katalogów 
obsługiwane pliki: .jpg ; png ; tiff ; bmp 

Panel kontrolny: 
umożliwia wybór trybu 
druku, sterowanie 
nasyceniem kolorów itd. 

Wybór koszulki: 
Możemy wybrać wielkość 
jak i kolor tła:  biały, 
czarny lub kolorowy 



ZASTOSOWANIE 

Do druku: 
- koszulek 
- ubrań 
- czapek 
- ubrań  sportowych 
- szybkich serii ubrań 
- butów 

 
Dla kogo: 
- loga 
- przyjęcia 
- organizacje 
- artyści 
- projektanci 



PROCES 
DRUKU 

Druk Białej Koszulki 
 
1. Upewnij się, że koszulka nie jest 
pognieciona , jeśli tak: to umieść ją na 
chwilę w prasie 
 
2. Umieść koszulkę na stole 
 
3. Drukuj 
 
4. Wygrzej: 
- 60 sek na 170 stopni 
- użyj przekładki silikonowej między 
płytą grzejną prasy a koszulką  

Druk Ciemnych Koszulek 
 
1.  Nałóż na koszulkę PRIMER 
(najlepiej użyć pistoletu elek.) 
 
2. Użyj rolki by rozprowadzić primer 
 
3. Wygrzej koszulkę : 
 - 60 sek na 170 stopni 
- użyj przekładki silikonowej między 
płytą grzejną prasy a koszulką  
 
4. Umieść koszulkę na stole 
 
5. Drukuj 
 
6. Ponownie wygrzej: 
 (ta jak w pkt. 3) 
 



PRANIE 

 
 
Pranie  w pralce:  
 
 
- 30 stopni 
 
- lewa strona 
 
- płyny do prania 



JAKOŚĆ 

Druk zdjęć w bardzo dobrej jakości, widoczne detale: włosy, oczy, skóra  

Druk bardzo małych czcionek 



PORÓWNANIE :      ROMZIARÓW STOŁÓW MASZYN KONKURENCYJNYCH 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


