
CMYK

�������

Media width
Max. 1625mm

�e best-balanced model 
for high image quality and high productivity 

Productivity comparison with conventional model
 ＊in-house comparison in the same level of image quality

High speed

Graphic ２

15.5(㎡/h)

8.03(㎡/h)
XpertJet 1641SR Pro

Conventional model (XpertJet 1641SR)

Unlocking
Productivity

The MUTOH XpertJet series delivers outstanding print quality and high productivity.  The XpertJet 1641SR Pro inherits a platform 

designed to improve operability and reduce operational workload. It is an uncompromising standard model that balances high 

image quality and high productivity by adopting a new print head.

The MS41 eco-solvent ink paired with the printer excels in color development, weather resistance, and ease of maintenance. The ink 

has been certi�ed UL GREENGUARD Gold, making it environmentally and also operator friendly.

The XpertJet 1641SR Pro brings the best "Made in Japan Quality" to various markets such as banners, trade show graphics, indoor 

and outdoor signs, POP displays, vehicle wrap and more.

MÁY IN KỸ THUẬT SỐ MỰC ECO-SOVENT (DẦU)

Độ Rộng In
Tối đa. 1625mm

CMYK

MÁY IN CÂN BẰNG
VỀ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG BẢN IN

SẢN PHẨM ĐƯỢC SO SÁNH VỚI 1641SR

XpertJet 1641SR
MỞ KHÓA

KHẢ NĂNG SẢN XUẤT

XpertJet 1641SR PRO

* so sánh trong sản phẩm cùng loại về chất lượng bản in

Dòng MUTOH XpertJet mang lại chất lượng in vượt trội và năng suất cao. 
XpertJet 1641SR Pro kế thừa một nền tảng được thiết kế để cải thiện khả năng hoạt động và giảm khối lượng 
công việc vận hành. Đây là một mô hình tiêu chuẩn  cân bằng chất lượng hình ảnh và năng suất bằng cách 
sử dụng đầu in mới.

Mực Dầu MS41 được kết hợp với máy in vượt trội về khả năng phát triển màu sắc, chống chịu thời tiết và dễ 
bảo trì. Mực viết đã được chứng nhận UL GREENGUARD Gold, giúp nó thân thiện với môi trường và người vận 
hành.

XpertJet 1641SR Pro mang đến cho thị trường "Chất lượng Made in Japan" tốt nhất như biểu ngữ, đồ họa 
triển lãm thương mại, trong nhà và các biển báo ngoài trời, màn hình POP, bọc xe và hơn thế nữa. 



Media set lever Pressure arm

Head shuttleHead shuttle

                     

Print head
    Print method                          On-demand piezo drive system

                         Head height                            Low1: 1.5mm,  Low 2: 2.0mm, Middle: 2.5mm, High: 4.0mm

                         Maximum roll media width    Maximum: 1,625mm   Minimum: 500mm

Media            Maximum media thckness     Low1:0.3mm, Low2:0.8mm, Middle:1.3mm, High:2.8mm * 1mm or less is recommended.

                        Diameter                                  Φ200mm or less 

Maximum printable width                         1,615mm

                         Type                                            Eco solvent ink

Ink                   Color                                          4 colors (Black, Cyan, Magenta, Yellow)

                         Amount                                    1000ml bag/300ml bag

Print resolution                                             Maximum 1200dpi

Interface                                             Gb-Ethernet（1000BASE-T)

Nozzle area select temporarily prints using selected areas of active 
nozzles when clogged nozzles fail to recover. It is a reliable function that 
ensures seamless operation.

It is available to add a module to the print head that can optically monitor the ink jetting. Automatically detects missing nozzles and performs 
nozzle cleaning.  If nozzles are not recovered, the Nozzle Area Select automatically activates to continue printing.

Media tracker manages the remaining media by printing barcodes before 
removing a roll in use.It will read the barcode when reloading that roll. 
Streamlines management of remaining capacity for multiple media.

A built-in sensor on the carriage automatically calibrates bi-directional 
alignments, and saves time and reduces validation in adjustment among 
di�erent operators.

By printing a print pattern and reading it with a sensor, paper feed correction 
is performed automatically.

Automatic media feed adjustment 
”FEED MASTER”

MUTOH’s unique technologies for automation and efficiency

High media handling and transport

The integration of three features enables high quality printing
MUTOH “Made in Japan Quality”

“AccuFine”  is a new extra wide and high density 
piezo print head. It achieves high productivity 
and high image quality thanks to extremely 
precise ink dot placement.

The MUTOH original 
halftone technology 
delivers better skin 
tones with smoother 
gradation and less 
variation in color 
density 

“i-screen” is created by evolving MUTOH’s 
“Intelligent Interweave” printing technology. 
By arranging the dots in a way that takes into 
account how they look, this reduces banding 
for smoother print images. 

“VerteLith” optimizes the performance of the 
XpertJet 1641SR Pro, and delivers unmatched 
quality outputs and the e�ciency of business 
work�ow.

【 i-screen 】 【 Conventional e�ect 】

Select optimal head height 
setting to reduce the risk of 
print head contact and 
maintain stable print quality.

Four levels of pressure applied to 
the media thanks to adjustable 
media set lever and pressure arms 
expand media feed capability.
Partial pressure cancel mechanism 
is e�ective in preventing media 
cockling. 

【 Conventional 】head

*This is di�erent from the actual ink arrangement

Automatic Bi-D  adjustment 
“DropMaster 2”

【 Before feed correction 】 【 After feed correction 】

New print head 
“AccuFine”

New print effect
“i-screen”

Nozzle selection function
“Nozzle Area Select”

Automatic nozzle checking unit (optional) 

4 step PG setting

■Specifications

Multi-stage pressurizing mechanism

Media roll balance management
“Media Tracker” 

Environmental 
condition

Weight

RIP Software

External dimensions
 (W)x(D)x(H)

Printer
operation

Operation

Sleep mode

Printer

heater

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

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

AC100V～120V/AC200V～240V, 1100W or less

AC100V～120V/AC200V～240V, 30W or less

Printer: 141kg　Stand: 32kg

VerteLith (MUTOH genuine RIP software)

Printer with stand: 2,770mm x 895mm x 1,428mm
 (when cover closed) / 1,527mm (when cover opened）
When ink case is installed: 2,770mm x 895mm x 1,611mm

Temperature: 20℃～32℃  Humidity: 40%～60%  No condensing

Power supply

Power 
consumption

MUTOH “Chất lượng đến từ Nhật”

3 TÍNH NĂNG GIÚP BẢN IN CHẤT LƯỢNG ĐẠT CHUẨN

CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA HIỆU QUẢ

CƠ CHẾ TRUYỀN TẢI VẬT LIỆU

Hiệu ứng i-sreen mới Hiệu ứng thông thường

ĐẦU IN
[AccuFine]

Đầu in
thông thường

*Sắp xếp kênh mực
thực tế

ĐẦU IN THẾ HỆ MỚI
[AccuFine]

HIỆU ỨNG IN MỚI
[i-screen]

PHẦN MỀM RIP MỚI

Số lượng Tia mực (1600 tia) được tăng 
11% so với Đầu in thông thường
Mật độ phủ và tốc độ được cải thiện 
giúp bản in đạt lượng tốt nhất.

Công nghệ đến từ MUTOH
Công nghệ giúp sắp xếp các tia mực 
cẩn thận, giúp bản in mượt mà.

Phần mềm RIP chính hãng đến từ 
MUTOH “VerteLith” giúp tối ưu hóa 
hiệu suất, hiệu quả hơn. 

CÔNG NGHỆ TỰ ĐIỀU CHỈNH ĐẦU IN
DROPMASTER 2

CHỨC NĂNG KIỂM TRA TIA MỰC (tùy chọn)

Khi Đầu in có trục trặc về một số tia phun.
Chức năng có thể giúp Đầu in được tiếp tục sử dụng trước khi 
thay thế mới

Đây là một mô-đun được thêm vào đầu in có thể giám sát quang học khi đâu in phun mực. Tự động phát hiện các tia phun bị thiếu và thực 
hiện vệ sinh đầu in. 
Nếu đầu in không được phục hồi. Chức năng sẽ tự động chọn khu vực đầu in hoàn chỉnh để tiếp tục in. 

4 ĐỘ CAO ĐẦU IN
Chọn chiều cao đầu tối ưu
thiết lập để giảm nguy cơ
đầu in tiếp xúc và duy trì 
chất lượng in ổn định. 

NHIỀU ÁP SUẤT LỰC NHẤN
4 mức áp suất được áp dụng 
cho các vật liệu nhờ cơ chế áp 
suất từng phần có thể điều 
chỉnh đòn bẩy tạo áp lên vật 
liệu.

Mực sẽ được in hai chiều, 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. 

TRƯỚC SAU

CÔNG NGHỆ TỰ ĐIỀU CHỈNH “CẤP” VẬT LIỆU 
FEEDMASTER

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG VẬT LIỆU
MEDIA TRACKER

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.

Thiết bị sẽ in một bản mẫu.
Sau đó dùng chức năng FEEDMASTER để thiết bị tự động dò và 
hiệu chỉnh, giúp bản mình đạt chất lượng hơn.

ÁNH VÀNG
Địa chỉ:  24 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam

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.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐẦU IN

VẬT LIỆU

CHIỀU RỘNG IN TỐI ĐA

MỰC

ĐỘ PHÂN GIẢI
GIAO THỨC KẾT NỐI

NGUỒN ĐIỆN

M.TRƯỜNG VẬN HÀNH

P.PHÁP IN

ĐỘ CAO

CHIỀU RỘNG

ĐỘ DÀY

KÍCH THƯỚC

LOẠI

KÊNH MÀU

THỂ TÍCH

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

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

Công nghệ phun Micro Piezo theo yêu cầu

Thấp1: 1.5mm | Thấp: 2mm | Giữa: 2.5mm | Cao: 4mm

Tối đa. 1371mm

Thấp: 0,3mm, Giữa: 0,8mm, Cao: 1,3mm

Φ200 mm hoặc ít hơn

1615mm

Mực Eco-solvent 

KCMY- 4 màu

1000ml / 300ml túi

Tối đa. 1200dpi

Ethernet (1000BASE-T)

AC100V 120V | AC200V 240V, 1100W

AC100V 120V | AC200V 240V, 30W

Dài: 2770mm x Rộng: 895mm x Cao: 1428mm (trong thùng)

Thân máy 141kg | Chân 32kg

VerteLith | ONYX | FLEXI

KÍCH THƯỚC

TRỌNG LƯỢNG
PHẦN MỀM RIP(Tùy chọn)

TIÊU THỤ

MÁY IN

SẤY

HOẠT ĐỘNG

NGHỈ

Dài: 2770mm x Rộng: 895mm x Cao: 1611mm (đã cài đặt)

4.0mm

2.5mm

2.0mm

1.5mm

CHỨC NĂNG LỰA CHỌN TIA MỰC
NOZZLE AREA SELECT


