Artykuł promocyjny

Mutoh XpertJet 461UF /
XpertJet 661UF
Kompaktowa drukarka XPJ-461UF będzie pasować do każdego biura,
domu lub małego sklepu. Małoformatowa drukarka LED UV oferuje
obszar zadruku 483 mm x 329 mm i można ją skonfigurować w CMYK
lub CMYK + biały + lakier.

XpertJet 461UF
A3+ size

XpertJet 661UF
A2+ size

Nagroda EDP przyznana
dla drukarek do
gadżetów Mutoh
XpertJet 461UF / 661UF
Każdego roku, począwszy od 2007, 20 wiodących europejskich
magazynów branżowych, skupiających się na cyfrowych procesach
produkcji, zrzeszonych w European Digital Press Association (EDP),
ocenia i honoruje najlepsze produkty roku wprowadzone na rynek
europejski. W tym roku nagrody zostały wręczone przez wiceprezesa
EDP Petera Ollena podczas wideokonferencji.
Komisja Techniczna EDP ocenia zgłoszone produkty pod kątem wartości oferowanych przez
nie nowych możliwości technicznych. Może to
być innowacja prowadząca do poprawy szybkości, jakości, użyteczności i funkcjonalności
lub do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na
środowisko, jak również kosztów dla użytkownika. – Jesteśmy bardzo dumni, że otrzymaliśmy
tę prestiżową i bardzo cenną nagrodę tech-

niczną za nasze nowe drukarki do gadżetów
XpertJet – mówi Nick Decock, dyrektor ds.
Marketingu w Mutoh Europe. – Nagrody EDP
stanowią mocny punkt odniesienia dla decydentów w branży druku cyfrowego. Dla Mutoh
jest to wyraz uznania i potwierdzenia wartości
naszych badań i rozwoju oraz wartości dodanej,
jaką wprowadzają innowacje w naszych produktach dla klientów. Nowe drukarki XpertJet

Umożliwia nadruki na obudowach telefonów, prezentach, produktach fotograficznych, artykułach promocyjnych, takich jak długopisy,
zapalniczki, pendrive'y, pamiątki, nagrody, małe szyldy, opakowania
płytki dekoracyjne i wiele innych. Białe tusze umożliwiają drukowanie
na ciemnych lub przezroczystych podłożach. Dzięki dedykowanym
tuszom lakierniczym możliwe są specjalne wykończenia o wartości
dodanej, takie jak lakier punktowy, a nawet wyjątkowe efekty specjalne,
takie jak struktury lub wytłaczanie.

DTO są wyposażone w różne ulepszenia, takie
jak nowa rewolucyjna technologia „Local Dimming control” Mutoh, co skutkuje znacznym
wzrostem produktywności i jakości, ponieważ
klienci mogą nałożyć kilka efektów lakierowania
podczas jednego procesu nadrukowania na
obiekcie – podsumowuje Decock.
Opracowane i wyprodukowane w Japonii,
nowe stacjonarne plotery stołowe (flatbed)
XpertJet A3 + / A2 + oferują różne ulepszenia
produktu, takie jak rozszerzony obszar drukowania, nowy intuicyjny wyświetlacz OLED w wielu
językach, nową kosmetykę i nową pionierską
innowację zwaną technologią „Local Dimming
Control” firmy Mutoh.
Drukarki XPJ-461UF i XPJ-661UF są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie dla dodanej
wartości spersonalizowanych wydruków oraz
produkcję małoseryjną na zamówienie do
zastosowań komercyjnych i przemysłowych.
Typowe zastosowania obejmują spersonalizowane i/lub markowe upominki i pamiątki, opakowania, prototypy, płytki dekoracyjne, okrągłe
przedmioty (butelki), nagrody, figurki i modele,
niestandardowe komponenty, sztywne oznakowania w małym i średnim formacie, a także
wiele innych. W konfiguracji CMYK lub CMYK
+ Biały + Lakier nadają się do bezpośredniego
drukowania na szerokiej gamie materiałów,
w tym trójwymiarowych obiektach o grubości
do 15 cm. Druk na podłożach ciemnych lub
przezroczystych jest również możliwy dzięki
zastosowaniu białych atramentów. Wartościowe wykończenie, takie jak lakier punktowy,
a nawet oszałamiające efekty specjalne, takie
jak struktury lub tłoczenia, są możliwe dzięki
dedykowanym atramentom lakierniczym.

Nagrodzone drukarki XpertJet 461UF i XpertJet 661UF są dostępne wyłącznie u certyfikowanych
dystrybutorów Mutoh w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. 

Najlepsze korzyści dla Ciebie
Elastyczność, krótkie czasy realizacji i personalizacja. Są to kluczowe
cechy druku UV LED na gadżetach. Rynek personalizacji stale się
rozwija, ponieważ firmy starają się wyróżniać z tłumu. Ty też możesz!
Jeśli prowadzisz drukarnię o ugruntowanej pozycji, skorzystaj z niskich
inwestycji kapitałowych oraz możliwości wejścia na nowe rynki i wprowadź dodatkowe usługi dla obecnych klientów. Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorstwem, drukowanie obiektów może stanowić idealny
start. Niskie nakłady inwestycyjne, łatwe pozyskiwanie gotowych
obiektów, łatwa konfiguracja i gotowość do pracy po wydrukowaniu.
Możesz też zachować wysokie marże, jakie zapewnia model biznesowy
produktów premium.
Jedną z największych zalet druku LED UV na przedmiotach jest
żywiołowość kolorów i fotorealistyczna jakość obrazu na gotowym

obiekcie. Dzięki technologii utwardzania atramentu, wydruk absolutnie
nie blaknie i jest odporny na zarysowania. Wyniki naprawdę przyciągają wzrok! Technologia zapewnia również doskonałą jakość wydruku
najdrobniejszych szczegółów i ich absolutną przejrzystość, więc bez
względu na to, jak mały jest Twój projekt lub tekst, zawsze będzie on
tak samo wyraźny jak zaprojektowany oryginał.
Koszty drukowania są niskie, dzięki ulepszonym technologiom
wdrożonych w małoformatowe drukarki LED UV i udoskonalonym,
certyfikowanym atramentom. Jednorazowe wydruki również są
opłacalne i posiadając kilka większych zleceń wszystko można połączyć
i zachować odpowiednie zyski.
Atrium Centrum Ploterowe jest oficjalnym, polskim dystrybutorem
marki MUTOH.
www.atrium.com.pl

Przykładowe zastosowanie drukarek Mutoh XpertJet do nadruku na gadżetach. 
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