
PREMIERA – MUTOH XpertJet
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XpertJet 1641SR

• 1 głowica– 4 kanały – 4 kolory 
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XpertJet 1682SR

• 2 głowice Epson - 8 kanałów – 7 kolorów lub 2x4 kolorów
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x 2



Ulepszona platforma drukarki

Nowe pionowe pojemniki z atramentem - diody LED pokazują 
poziom atramentu
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Aluminiowa szyna prowadzenia karetki o 
podwyższonej precyzji 

Nowy profesjonalny 
design 

Ulepszona bezśrubowa 
konstrukcja stołu 
roboczego

Technologia 
głowic piezo

Nowy panel operacyjny

Otwierana pokrywa
serwisowa 90°

Enhanced  
platform

Poprawiona konstrukcja podstawy, eliminacja wstrząsów 
podczas druku.



Usprawnienia dla operatora (UX)

Podświetlenie obszaru roboczego LED
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Nowy wielojęzyczny wyświetlacz OLED

Automatyzacja druku 
dwukierunkowego, dzięki 
czujnikowi kolorów

Ulepszone zdalne zarządzanie 
drukarką za pomocą smartfona 

Enhanced  
user 

experience



Automatyczne systemy nawijające

Nowy 40kg system nawijający 

• Nowy wyciszony bezszczotkowy silnik nawijarki
• Dostosowuje się do szerokiej gamy mediów i różnych trybów drukowania dzięki 3-stopniowej sile 

dociskowej i bezstopniowej regulacji prędkości. 
• Posiada funkcję oszczędzania energii, która automatycznie dostosowuje prędkość obrotową nawijarki 

do najniższej prędkości, gdy drukarka przestanie drukować,
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Ledowy wskażnik pracy
Przełącznik wyboru 
kierunku nawijania

Dzwignia regulacji docisku 

Bez stopniowa kontrola 
prędkości 

Enhanced  
media 

handling



Nowe pionowe adaptery atramentowe 

• Pojemniki z tuszem wielokrotnego użytku
• Ułatwiony dostęp do wymiany adapterów
• Zewnętrzne sloty kart chipowych
• Ledowe wskaźniki poziomu atramentu
• Zintegrowane subtanki pozwalają na 

wymianę atramentu podczas druku
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Intelligent Interweaving - i²

Korzyści:

* wyższa jakość drukowania

* większy komfort pracy operatora - mniej błędów 

* zwiększona tolerancja pracy dzięki użyciu zalecanych profili drukowania

* ograniczenie strat produkcyjnych

* lepsze planowanie produkcji 

Conventional straight line printing i² printing
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Zaawansowana automatyzacja drukowania



Usprawnienia dla operatora (UX)
DropMaster

DropMaster automatycznie dostosowuje moment wystrzału kropli

z dyszy w zależności od grubości zastosowanych mediów.
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メディア厚の入力なし メディア厚の入力あり

Head shuttle Head shuttle

Media

With DropMasterWithout DropMaster

Media

Enhanced  
user 

experience

• zwiększa rozdzielczości i wygładza obraz

• eliminuje potrzebę nieefektywnej i czasochłonnej regulacji głowicy dla różnych mediów


