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Mutoh Zephyr 65  

• 720 x 720 dpi High Quality Print Mode 8,5 m2 / hod 
• 360 x 720 dpi Quality Print Mode rychlost tisku až 15 - 20 m2 / hod 
• 360 x 720 dpi Production Print Mode rychlost tisku až 30 m2 / hod 
• 360 x 360 dpi Billboard Print Mode rychlost tisku až 60 m2 /hod 
• Samolepící folie ( možno kombinovat s vyřezávacím plotrem) 
• PVC a Polypropylenové Bannery 
• CLV plakáty 
• Světelná reklama 
• Tisk prezentačních systému 
• Přímý potisk desek 
• POP a POS materiály 

 
 
HP Scitex XL1200 3M 6C  

 
• velkoformátová produkční tiskárna CMYK, CMYK+LC+LM nebo 

CMYK+LC+LM+LY+LK , funkce Supertext zvládne tisk 
osmibodového písma 

• tiskárna určená zejména pro exteriér, dobrá odolnost inkoustů v 
exteriéru 

• rozlišení až 740 dpi 
• maximální rychlost tisku až 85 m2/hod 
• funkce Load File While Printing umožňuje nahrávat soubory z 

RIPovacího PC během tisku 
• funkce Skip White zvyšuje výkon vynecháním ploch bez 

barevného pokrytí 
• možnost tisku na více rolí současně 
• pokročilé infračervené sušení výtisků umožňující tisk vysokou 

rychlostí i na pomalu schnoucí média (textil, backlit) 
• jednoduché a rychlé přepínání mezi 4, 6ti a 8mi barevným tiskem 
• funkce oboustranného tisku, stroj má prosvětlovací stůl 
• založitelná šířka média 3 400 mm, tisknutelná plocha 3 200 mm 

 
 

Mutoh Rockhopper II 64“ 
 
 

• nejvyšší rychlost velkoplošné tiskárny v draft kvalitě je více než 
35 m2/hod (360 x 360 dpi), při 720 dpi je výkon 12m2/hod, 
asymetrický tiskový mód 720 x 360 dpi s výkonem do 24 
m2/hod. Rozlišení stroje je tedy od 360 do 1 440 dpi 

• osazení 2 x CMYK dosahuje vysokého výkonu a díky 
technologii měnitelné velikosti kapky také hladkých barevných 
přechodů 

• stroj nabízí kombinaci vynikající venkovní odolnosti a vysoké 
fotorealistické kvality vhodné též pro interiérové a prezentační 
tisky. 

• tiskárna využívá tzv. eco-solvent plus inkousty, které dosahují 
na základě akcelerovaných testů až 3 roky bez laminace 

• motorizovaný navíječ a odvíječ na založení rolí materiálu do 
hmotnosti 100 kg 

• založitelná šířka média 1 651 mm, tisknutelná plocha 1 641 mm 

 
 


