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VJ-1604X

Kiemelkedő nyomtatási minőség, termelékenység, egyszerű felhasználóbarát 
kezelés és pénztárcabarát árfekvés az, ami leginkább jellemzi az új egy 
nyomtatófejjel szerelt 162 cm (64”) széles Valuejet 1604X típusú nyomtatót.

A méltán híres Japán Valuejet nyomtatási technológiának illetve az Eco Solvent 
és Universal Mild Solvent (UMS) tintakompatibilitásnak köszönhetően a Veluejet 
1604X alkalmas tökéletes minőségű időtálló kül- és beltéri grafikák készítésére. 
Magas nyomtatási minőséget produkáló termelékeny üzemmód: 11.5 m2/
óra. 

A Valuejet 1604X egyaránt jó választás lehet a kezdő reklámgrafikusok számára  
vagy azoknak akik új illetve szélesebb nyomtatót keresnek munkájukhoz. 

Főbb Jellemzők 

 - Könnyen kezelhető felhasználóbarát nyomtató, Japánból
 - Két választható tintatípus - Eco Ultra vagy Universal Mild Solvent
 - Alkalmas minősített nyomatok gyártására – Indoor Air Comfort
 - 11.5 m²/órás sebességű nyomtatási mód kiváló minőségben 
 - Mutoh i² Intelligens hullámvonalas nyomtatási mód
 - Kiváló ár/érték arány, gyors megtérülés!

Alkalmazási lehetőségek 

A VJ-1604X alkalmas időtálló kül- és beltéri nyomatok előállítására bevonatos és 
bevonat nélküli nyomathordozókon: poszterek, backlit-ek, fali és jármű grafikák, 
megállítótáblák, művészi reprodukciók, címkék, kirakat dekorációk, és sok más.

Minőségi költségkímélő reklámdekorációs nyomtató

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

Made in 
Japan



Technikai adatok

Technológia Változó méretű Mikro piezo tintasugaras technológia

Nyomtatófejek száma 1

Fúvóka kialakítás 180 fúvóka x 8 sorban

Csepméret (pl) 3.5 - 7 - 12.5 - 14 - 21 pl

Fej magasság (mm) Alacsony : 1.5 / Magas : 2.5

Nyomtatási módok

Megnevezés Felbontás Fejsebesség Sebesség 

Vinyl High Quality  1440 x 1440 16p  lassú  2.8 m²/h

Vinyl Production  720 x 720 8p  gyors 7.0 m²/h

Banner Production  720 x 720 4p  lassú 11.5 m²/h

Banner High Speed*  360 x 1080 3p  lassú 15.0 m²/h

© Mutoh Belgium nv. All rights reserved. Rev 1.0 - 03/2016. All specifications are subject to change without notice. The machines depicted do not necessarily show a standard 
configuration.  All trademarks mentioned are property of their respective owners. Image in printer provided by and copyrighted by Fotolia, an Adobe company www.fotolia.eu.

162 cm széles kültéri nyomtató    SPECIFIKÁCIÓ

Média információk

Max.anyag szélesség 1625 mm (63,97”)

Max.nyomtatási szélesség 1615 mm (63,58”)

Max.anyag vastagság 0.3 / 1.3 mm *

Tekercs információk * Æ 150 mm / 2” & 3” / 30 kg

Média fűtő rendszer Külön-külön & intelligensen* vezérelt fűtő rendszer, 

 fixáló & szárító (30 - 50 °C)

Energia felhasználás

Nyomtatás közben < 600 W

Készenléti állapot 75 W

Fűtés ≤ 1200 W

Tápellátás AC 100-120 V / 

 AC 200-240 - 60/50 Hz

Tinta információk

Tinta típus Eco Ultra / UMS*

Kiszerelés 220 ml, 440 ml, 1000 ml* / 440 ml, 1000 ml

Színek CMYK

Tinta felhasználás * 8 ml / m²

UV állóság - laminálás nélkül 3 év kültéren *

Ajánlott munkakörnyezet

Hőmérséklet 22 °C - 30 °C , DΔt: max. 2 °C/h

Páratartalom 40 % - 60 % (páralecsapódás mentesen) 

 Δ DRH: max. 5 % RH/h  

Méretek

Szél. x Mély. x Mag. 2698 x 885 x 1261 mm

Súly 158 kg

Viszonteladó:

LITP0146 – 03/16
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VJ-1604X

* : A max. anyagvastagságot meghatározza a beállított fejmagasság

* : Motoros csévélő nélküli rendszer 

* : A beállított max. hőmérséklettől függően szabályzott felfűtés

* : Mutoh UMS tintával Grafityp GEF nem pvc alapú médiára nyomtatva, Eurofins (indoor air comfort “IAC”) környezetvédelmi minősítést kapott a termék. Belső dekorációra szánt nyomatoknál 
ez az első ilyen jellegű európai tanusítvány.

* :  1000 ml zsák használatához adapter szükséges

* :  Átlagos tinta felhasználás @ 720 dpi - 67 %-os fedettséggel 

* : Ha nagy igenybevételnek vagy mechanikai behatásnak van kitéve a nyomat, laminálás szükséges.


