Dòng máy
ValueJet 628

Máy in mực dầu
Ứng dụng không giới hạn với máy in Mutoh ValueJet 628. Với chiều rộng chỉ 24 inch dòng máy
VJ 628 phù hợp với hầu hết các cửa hàng in ấn. Bạn có thể tao ra nhiều bản in một cách dễ dàng
và hiệu quả bao gồm stickers, decals, banners, biển quảng cáo trong nhà và ngoài trời. Bạn có
thể in trực tiếp bằng mực dầu lên giấy chuyển nhiệt để tạo nên tùy chỉnh cho áo thun hoặc quần
áo. Máy in VJ628 dễ dàng đặt trên bàn hoặc sử dụng chân máy. Với múc giá hợp lý và kích
thước hoàn hảo,dòng máy VJ 628 là sự lựa chọn tốt nhất cho bất kì ai bắt đầu kinh doanh in ấn
quảng cáo khổ lớn hoặc muốn mở rộng kinh doanh.

CẤU HÌNH
CỦA
VALUEJET
628
Công nghệ in
Cấu hình đầu in

Tất cả trong một, dễ dàng để
cài đặt.
Chức năng điều khiển tự động
omatic sheet off function.
Kích thước nhỏ, phù hợp với hầu hết
các cửa hàng in.
Sức chứa lên đến 6 màu.
Tốc độ in 39m2/giờ.
Tùy chọn chân máy

Đường kính cuộn/ lõi giấy

Công nghệ phun Micro Piezo theo
yêu cầu

Hệ thống take - up

(180 x 8 hàng) / 1 đầu in

Loại mực

Mực dầu

Cảm biến điểm

Có

Kích thước nhỏ giọt
Chế độ in

1440/1080/720/540/360dpi

Tùy chọn màu

CMYK x 2 / CMYK, Lc, Lm

Tốc độ / độ phân giải

39m2/giờ / 360 x 360 dpi

Độ phân giải tối đa

1440 dpi

Độ cao đầu in

Tùy chọn

Tự động cắt vật liệu

Tiêu chuẩn

Độ rộng tối đa của vật liệu

24.8 inches

Độ rộng in tối đa

24.4 inches

Hệ thống sấy

Pre / Post

Mutoh Edition FlexiPrint SE

Nguồn điện yêu cầu

100 - 120 V

Nhiệt độ vận hành

68°F - 89.6°F

Độ ẩm vận hành

Thấp: 1.2 mm / Cao: 2.5 mm

N/A

Chân máy

Phần mềm RIP

3.5 pl

6" maximum / Lõi 3" or 2"

40% - 60%

Kích thước (máy in) WxDxH

47" x 17" x 14"

Kích thước (chân máy in)

47" x 23" x 46"

Khối lượng (máy in)
Khối lượng (nguyên kiện)
Bảo hành

Printer 70 lbs / Stand 19 lbs
79 lbs / Chân máy: 31 lbs
1 năm

Công nghệ in ấn thông minh

Áo thun

Stickers

Signage

Nhãn dán
Signage
iSiLabeL
lsLabels
abelsg
Máy in cỡ nhỏ 24 inch hoàn hảo cho tất cả các cửa hàng in ấn.
nag
Tạo tùy chỉnh quần áo, decals, nhãn dán, stickers, biển quảng cáo trong nhà ngoài trời và các ấn phẩm quảng cáo khác
Ứng dụng VSM của Mutoh cho phép bạn kiểm tra cài đặt máy in từ điện thoại
Có thể để trên bàn hoặc sử dụng chân máy in.
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