
Mutoh ValueJet 
1324X

Mutoh ValueJet 
1624X

Mutoh ValueJet 
1638X

HP Latex 
315

HP Latex 
375

Cena plotera 1)

8.950 EUR
(w cenie oprogramowanie 

RIP Onyx, instalacja, 
dostawa oraz atramenty)

11.950 EUR
(w cenie oprogramowanie 

RIP Onyx, instalacja,
dostawa oraz atramenty)

19.950 EUR
(w cenie oprogramowanie 

RIP Onyx, instalacja, 
dostawa oraz atramenty)

13.800 EUR
(w cenie instalacja,

dostawa oraz atramenty)

21.950 EUR
(w cenie oprogramowanie 

RIP Caldera oraz atramenty)

Koszt 1 litra atramentu 
oryginalnego 2)

95 EUR / L
(oryginał Mutoh UMS)

95 EUR / L
(oryginał Mutoh UMS)

95 EUR / L
(oryginał Mutoh UMS)

 116 EUR / L
(oryginał)

88 EUR / L
(oryginał w pojemnikach 3l) 

Certyfikacja atramentów

Europejski certyfikat Eurofins - Jakość Powietrza Wewnętrznego
wg limitów określonych w  normach

i regulacjach krajów EU: Belgia, Francja, Niemcy.

Certyfikat stanu Kalifornia dla materiałów 
budowlanych, wykończeniowych i wyposaże-
nia wnętrz wg metod badawczych opisanych 
w  amerykańskich normach przedmiotowych 
ASTM D-5116 i  ASTM D-6670: UL Ecologo oraz 

Greenguard Gold.

Możliwość używania wydruków w pomieszczeniach zamkniętych: szpitale, szkoły, miejsca użyteczności publicznej.

Koszt miesięczny 
3 CMYK / dla 12 litrów
atramentu oryginalnego

1.140 EUR 1.140 EUR 1.140 EUR
1.740 EUR 3)

(12 litrów atramentu wraz
z optimizerem)

1.320 EUR 3)

(w pojemnikach 3 litry,
12 litrów atramentu wraz

z optimizerem)

Koszt roczny
atramentów oryginalnych 13.680 EUR 13.680 EUR 13.680 EUR 20.880 EUR 3)

wraz z optimizerem
15.840 EUR 3) 

wraz z optimizerem

Przewidywana żywotność 
głowicy

3 lata
głowica piezo

4 litry atramentu
głowica termiczna

Koszt wymiany głowic przez 
3 lata 1 x 1.850 EUR 1 x 1.850 EUR 2 x 1.850 EUR 14.850 EUR

(przyjęto 9 zmian kompletów głowic w ciągu roku)

Gwarancja na głowicę 12 m-cy  lub  ok. 150 litrów atramentu 1 litr atramentu

Pobór energii podczas druku 
4) 500 W 600 W 650 W

2.200 W 4.600 W

Plotery HP Latex posiadają certyfikat
EnergyStar dla trybów Ready (gotowy) oraz

Sleep (uśpiony) z wyłączeniem trybów
drukowanie i suszenie.

Odwzorowanie Pantone 82% brak danych

Zmienna wielkość kropli tak nie 

Media
Rola, baner, papiery, folie, inne tanie niepowlekane.

Nie są wymagane media odporne na wysoką temperaturę.

Rola, baner, papiery, folie, inne.
Producent zaleca media dedykowane do 

wydruków latexowych HP.  Nie należy stoso-
wać nośników, które nie mogą być używane 

w temperaturze operacyjnej powyżej 
125 st. C. oraz o temperaturze samozapłonu 

wynoszącej poniżej 250 st. C.

Pojemność tuszy
1000 ml

system zamknięty
(worki)

1000 ml
system zamknięty

(worki)

1000 ml
system zamknięty

(worki)

775 ml
system zamknięty

(kasety plastikowe)

3000 ml
system zamknięty

(pojemniki kartonowe)

Prędkość maksymalna 5) 28 m2/h 50 m2/h 94 m2/h 50 m2/h 91 m²/h

Rozdzielczość maksymalna 1440 x 1440 dpi 1200 x 1200 dpi

Głowice 1 x EPSON DX6 1 x EPSON DX6 2 x EPSON DX6 7 x głowica termiczna HP

Szacunkowy koszt urządzenia i materiałów eksploatacyjnych w ciągu 3 lat

Atramenty oryginalne 41.040 € 41.040 € 41.040 € 62.640 € 
wraz z optimizerem

47.520 € 
wraz z optimizerem dla 

3 litrowych kartonowych 
pojemników

Głowice 1.850 € 1.850 € 3.700 € 14.850 € 14.850 €

Pobór prądu 4) 1.950 KWh 2.340 KWh 2.535 KWh 8.580 KWh 17.940 KWh

Koszt pobranej  energii
0,10 EUR/1kWh 195 € 234 € 253 € 858 € 1 794 €

RAZEM MAT. EKSPLOATACYJNE + PRĄD 43.085 € 43.124 € 44.993 € 78.348 € 64.164 €

CENA PLOTERA 1) 8.950 € 11.950 € 19.950 € 13.800 € 21.950 €

RAZEM
(PLOTER + PRZEWIDYWANE 
KOSZTY)

 52.035 € 55.074 € 64.943 € 92.148 € 86.114 €

Porównanie kosztów oraz cech Mutoh UMS z HP LATEX

Porównanie sporządzone w oparciu o dostępne dane w listopadzie 2017
Źródła informacji: www.mutoh.eu, www.hp.com, www.indoor-air-comfort.com, www.ul.com, oferty rynkowe
Podane ceny netto zostały zaokrąglone do 1 €

1) Aktualne ceny urządzeń, atramentów oraz stawki energii elektrycznej dostępne u dostawców. 
2) Do obliczeń przyjęto rynkowe ceny atramentów oryginalnych HP Latex i Mutoh UMS.
3) Zużycie atramentów może być większe ze względu na fakt iż plotery HP używają 6 kolorów. Do obliczeń przyjęto, że 1 optimizer jest zużywany równolegle z 1 kompletem atramentów.
     Zużycie mediów w ploterach HP może być nieco większe gdyż zaleca się przeznaczyć od ok. 1 metra do 2.5 metra na rozbieg (założenie) oraz od ok. 1 metra do 2.5 metra na dobieg, 
     ponieważ nośniki na których drukuje ploter muszą być naciągnięte, w przeciwnym wypadku jakość druku nie jest gwarantowana.
4) Plotery HP Latex posiadają certyfikat EnergyStar jedynie dla trybów Ready (gotowy) oraz Sleep (uśpiony) z wyłączeniem trybów drukowanie i suszenie.
     Do obliczeń przyjęto: 5 godzin pracy  x 5 dni roboczych w tygodniu przez okres 3 lat, w tym 3 godziny druku dziennie (z prędkością 20 m2/h) oraz czas na przezbrojenia.
5) Technologia HP Latex wymaga dłuższego rozgrzania maszyny przed drukiem w stosunku do innych ploterów. Plotery HP Latex osiągają stabilną temperaturę po ok. 30 minutach ciągłego drukowania.


