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MUTOH ValueJet 1608

BIO Hybridni tiskalnik
..Če ste za zeleno, potem ste zagotovo tudi za Mutoh ValueJet 1608, ki tiska s črnili, pridobljenimi iz koruze, na vrsto materialov od
debeline 1 mm pa vse do 10 mm..

tlobo. Črnila MUBIO zagotavljajo visoko kakovost tiskanja, hkrati pa poskrbijo za zdravje zaposlenih, kot tudi okolja.

Tiskamo na materiale do 10 mm debeline

Predstavljamo vam hibridni tiskalnik MUTOH
ValueJet 1608, ki ga bomo veseli vsi, ki povprašujemo po t. i. »zelenih izdelkih«. ValueJet 1608
namreč tiska z najnovejšimi Mubio Ink črnili, ki
so rastlinskega izvora (narejena iz koruze), kar
pomeni, da so barve ekološke.

Mubio Ink - črnilo iz koruze
Črnilo MUBIO je revolucionarno, visokokakovostno in okolju prijazno črnilo, proizvedeno posebej za ValueJet 1608 Hybrid tiskalnik in ga priznava tudi »EPA Design for the environment«
program za okolje. Črnilo MUBIO je sestavljeno
iz 80 odstotkov snovi, pridobljene iz rastlin, ne
vsebuje škodljivih VOC (hlapljivih organskih se-

stavin) in ima hitrejši čas sušenja. MUBIO zagotavlja izredno trajnost, močno vezavo na neprevlečene površine in veliko odpornost na UV sve-

•	Tiskanje pri ločljivosti 1440 dpi
•	Samodejno zaznavanje debeline
materiala
•	Neposredno tiskanje na plošče
do debeline 10 mm
•	Visoka produktivnost zaradi hitrega
sušenja
•	80 % naravnih materialov
•	Izboljšana odpornost na praske

MUBIO barve zagotavljajo okolju prijazno tiskanje, tiskamo pa lahko direktno na vrsto »eksotičnih« materialov, tako v rolah, kot tudi v ploščah,
na katere do sedaj nismo mogli. To so nepremazni poliestri, PP, PE, ABS, PET materiali, na nepremazni Tyvek, karton, lepenko, reciklažne papirje,
komateks, alu sendvič plošče, na materiale, ki ne
vsebujejo PVC-ja ... skratka na materiale od debeline 1 mm pa vse do 10 mm. Ta 1625 mm širok tiskalnik avtomatsko zaznava debelino materiala, tiska z inteligentno Interweaving tehnologijo v valovih, z novo generacijo variabilnih tiskalnih glav, ki zagotavljajo visoko kakovosten
izpis do 1440 dpi in velikosti pike 3.5 pl.
Vgrajeni zračni sušilci nam zagotavljajo hitro sušenje barve, kar omogoča takojšnjo nadaljnjo
obdelavo materiala. Prehod tiskanja iz medija v
roli na trde plošče nam vzame le minuto, le toliko da odstranimo podajalno mizo.
Stroj nudi osem črnilnih kanalov (2 x 4 CMYK).
Črnila so na voljo v 880 mililitrskih pakiranjih,
kar omogoča samostojnost črnila do 1760 ml
na barvo.
ValueJet Hybrid je namenjen tako začetniškim
kot tudi vzpostavljenim tiskarskim podjetjem,
oziroma vsem, ki si želimo kvaliteten izpis, ki
smo ekološko ozaveščeni in ki želimo brezmejno uporabo trdih materialov, ki ponujajo nove
možnosti naši kreativnosti.
(P.R.)

Tiskajmo “zeleno” okolju prijazno!

ValueJet 1608 Bio Hybridni tiskalnik
• Okolju prijazna črnila iz koruze
• dve letna obstojnost barve
• max. resolucija 1440 dpi
• interweaving tehnologija tiskanja
• direkten tisk tudi na plošče do 10mm
več info: N.C.R. Ljubljana, d.o.o.
www.ncr.si, tel.: 01 51 40 110
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