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MUTOH’ s new XpertJet 1642WR is a 64” - 1625mm wide water-based inkjet printer with a new platform that inherits the 
properties of XpertJet series. Two new extra wide print heads achieve high productivity with incredible print speed, and highest 
print quality thanks to best in class dot placement accuracy.  Various new features provide improve user convenience.
The MUTOH original dye-sublimation ink provides superior media transfer, achieves high density colors with less ink 
consumption. The fast ink drying enables printings on thinner/lighter transfer papers, and excellent jetting and color stability 
support prolong printing.
The XPJ-1642WR delivers high quality graphics onto a wide range of materials such as trade show graphics, �ags, banners, custom 
interior designs, apparel, sports uniforms and more. 
The XPJ-1642WR brings the best "Made in Japan Quality" to the various markets.

High productivity, print quality and user convenience

CMYK

W1625mm

Media width
Max. 1625mm

Dual Head

MÁY IN CHUYỂN NHIỆT KỸ THUẬT SỐ (Water-based)

Năng suất, Chất lượng hình ảnh, Dễ Sử Dụng

Khổ Vật Liệu
Tối đa. 1625mm

2 Đầu In CMYK

XpertJet 1642WR 1625mm (64″) với đầu in mới được phát triển mang lại năng suất cao, chất lượng in cao. Máy 
in phun tốc độ cao sử dụng mực gốc nước được thiết kế mới dựa trên các đặc tính của dòng XpertJet. 
XPJ-1642WR cung cấp khả năng sử dụng được cải thiện và giảm khối lượng công việc vận hành, đảm bảo các 
bản in chất lượng cao, đầu ra năng suất cao và thân thiện với người dùng. Hệ thống điều áp nhiều tầng mới 
được phát triển giúp tăng cường độ ổn định cho nhiều loại vật liệu.

XPJ-1642WR in chất lượng cao trên nhiều loại vật liệu như đồ họa triển lãm thương mại, cờ, biểu ngữ, thiết kế 
nội thất, quần áo, đồng phục thể thao, v.v

Dòng XPJ-1642WR mang đến "Chất lượng sản xuất tại Nhật Bản" tốt nhất cho các thị trường khác nhau.

ỨNG DỤNG



• Superior media transfer

• Media compatibility

• Color Rendition

• Excellent jetting and color stability

XPJ-1642WR

Print method On-demand piezo drive system

Print head Head height  Four-level adjustment of Low 1: 1.5mm, Low 2: 2.0mm, Mid.: 2.5mm, High:  4.0mm

Number 2 staggered

Width Maximum 1625mm

Media Max. thickness               0.04~1.0mm

Measurements Φ200 mm or less / 2 inches or 3 inches / 30 kg or less

Maximum print width 1615mm

Maximum print length 1500m

Type Dye sublimation ink  “ DH21”

Ink Color 4-color (Black, Cyan, Magenta, Yellow)

Amount 1000ml/2200ml ink bag

Print resolution Max.1200dpi

interface Gb-Ethernet (1000BASE-T)

Power supply Voltage: AC 100V~120V ±10% / AC 200V~240V ±10%   Frequency: 50/60Hz ±1Hz

Environment Printer operation Temperature: 20°C~32°C   Humidity: 40%~60%  No condensation
condition Accuracy guaranteed Temperature: 22°C~30°C   Humidity: 40%~60%  No condensation

Power  Operation AC100V~120V, 1450W or below / AC200V~240V, 1470W or below
consumption Sleep mode AC100V~120V, 23W or below / AC200V~240V, 20W or below

External dimensions (W) x (D) x (H) Main body: 2770mmx895mmx1428mm(cover closed) / (when installing 2200ml ink bag cases:1712mm)

Weight Main body: 137kg  Stand: 32kg

RIP software FlexiSIGN & PRINT MUTOH Edition, ONYX

MUTOH “Made in Japan Quality”
Newly developed print head

Enhanced media handling and transport

Automatic nozzle checking

Media Tracker

Select optimal height on print head from
4 step PG setting to reduce the risk of
print head contact

Enhance feed stability for a wide range
of media. Even thin roll papers can be
fed smoothly with adaptable pressure.

Two new extra wide piezo print heads 
achieve typical  product ion speed 
between 20.83m2⁄h and 74.48m2/h.
Extremely precise ink dot placement 
provides higher print quality even at 
high print speeds.

MUTOH dye sublimation ink DH21

The built-in color sensor allows for auto-
matic media feed adjustment using 
“Feed Master”.

Feed Master

Built-in color sensor on the carriage 
automatically calibrates bi-directional 
alignments, and saves time and reduces 
varidation in adjustment among di�er-
rent operators.

Nozzle Area Select

DropMaster 2

Print a barcode before removing media. 
When the media is loaded again, the 
built-in color sensor reads the barcode 
and recognizes the amount of media 
remaining

Automatically detect missing nozzles 
and clean the nozzles to continue the 
operations.

An optional heavy duty take-up system
supports roll media weights up to 100kg 4 colors (K,C,M,Y)

1000ml / 2200ml ink bag

Before feed correction After feed correction

• 4 step PG settings

• Multi-Stage pressurizing mechanism

• Heavy duty take-up unit

Print temporarily using blocks of active 
nozzles when clogged nozzles failed to 
recover

Địa Chỉ: 24 Hien Vuong, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC
Hotline:   (028) 3811.3929 - 0888 901 538
info@anhvang.com | www.anhvang.com | shop.anhvang.com 
shopee.vn/shop.anhvang

Chủ Quản: Công ty TNHH Điện Tử - Tin Học Ánh Vàng

ĐẦU IN

VẬT LIỆU

CHIỀU RỘNG IN TỐI ĐA
CHIỀU DÀI IN TỐI ĐA

MỰC

ĐỘ PHÂN GIẢI
GIAO THỨC KẾT NỐI

NGUỒN ĐIỆN
M.TRƯỜNG
VẬN HÀNH

HOẠT ĐỘNG

P.PHÁP IN

ĐỘ CAO

SỐ LƯỢNG

CHIỀU RỘNG

ĐỘ DÀY

HOẠT ĐỘNG

ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC

KÍCH THƯỚC

LOẠI

KÊNH MÀU

THỂ TÍCH

CHẾ ĐỘ NGHỈ

AC 100V 120V ± 10% / AC 200V 240V ± 10% 50 / 60Hz ± 1Hz

Công nghệ phun Micro Piezo theo yêu cầu

2 Đầu so le

Thấp1: 1.5mm| Thấp2: 2.0mm | Giữa: 2.5mm | Cao: 4.0mm

Tối đa. 1625mm

0.04 ~ 1.00mm

Φ150 mm | 2 inch hoặc 3 inch | 30 kg

1615mm

1500m

Mực DYE-Sublimation

CMYK- 4 màu

220ml / 1000ml túi (Cần adapters chuyên dụng)

1200dpi

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)

Nhiệt độ: 20°C ~ 32°C | Độ ẩm: 40% 60% (không ngưng tụ)

Nhiệt độ: 22°C ~ 32°C | Độ ẩm: 40% 60% (không ngưng tụ)

AC100V 120V, 1230W | AC200V 240V, 147W

AC100V 120V | AC200V 240V, 20W

Dài: 2770mm x Rộng: 895mm x Cao: 1428mm

Thân máy 137kg | Chân 32kg

VerteLith | ONYX | FLEXI

KÍCH THƯỚC
TRỌNG LƯỢNG
PHẦN MỀM RIP(Tùy chọn)

TIÊU THỤ

MUTOH “Chất lượng đến từ Nhật”
CÔNG NGHỆ ĐẦU IN MỚI

2 Đầu In mới được tăng kích thước 
giúp tăng tốc độ từ 20.83m²/h đến 
74.48m²/h
Hạt mực rơi đúng vị trí chính xác giúp 
bản in chất lượng ở tốc độ cao.

DropMaster2
Mực sẽ được in hai chiều sau đó cảm 
biến phát hiện mực phun trên vật 
liệu, từ đó thiết bị tự động điều chỉnh 
thời gian phun mực. 
Công nghệ này giúp bản in đạt chất 
lượng cao nhất. 

FEED MASTER
Thiết bị sẽ in một loạt đường pass.
Chức năng giúp thiết bị tự động 
dò các đường pass và hiệu chỉnh, 
giúp bản mình đạt chất lượng hơn.

TRƯỚC SAU

MEDIA TRACKER
In đoạn Barcode để lưu lại thông tin 
của cuộn vật liệu trước khi gỡ, thay 
thế loại vật liệu khác.
Khi sử dụng trở lại, máy in có thể 
dùng cảm biến để đọc lại Barcode và 
biết được số lượng mét còn lại của vật 
liệu đó.

MỰC CHÍNH HÃNG MUTOH

4 màu (CMYK)
1000ml / 2200ml túi

- Chuyển nhiệt Màu sinh động

- Khả năng tương thích nhiều vật liệu

- Thể  hiện nhiều gam màu

- Phản xạ & Ổn định Màu sắc

TỰ ĐỘNG KIỂM TRA HẠT MỰC
Trước khi thay đổi vật liệu in, hãy đặt 
mã vạch trên đầu giấy để cho biết 
lượng giấy còn lại. Kiểm tra lượng giấy 
còn lại bằng cách quét mã vạch trước 
khi in. Quản lý vật liệu đơn giản.

NOZZLE AREA SELECT
Khi Đầu in có trục trặc về một số tia 
mực, chức năng có thể giúp loại bỏ 
các tia mực không đạt, sử dụng tiếp 
tục các hàng tia mực còn tốt, trước 
khi phải thay thế  mới

ĐẨY VẬT LIỆU NÂNG CAO
- 4 bước thiét lập Chiều cao Đầu in
Chọn chiều cao tối ưu trên đầu in, để 
giảm nguy cơ vật liệu tiếp xúc với đầu 
in 

- Cơ chế Điều áp
Tăng cường độ ổn định nguồn cấp dữ 
liệu cho nhiều loại vật liệu. Ngay cả 
giấy cuộn mỏng cũng có thể được 
nạp trơn tru với áp suất thích ứng. 

- Hỗ trợ Cuốn vật liệu nặng
Hệ thống tiếp nhận vật liệu nặng tối 
ưu hỗ trợ trọng lượng vật liệu cuộn 
lên đến 100kg .


