
Haal het beste uit uw Mutoh-grootformaatprinter met 
de Mutoh VerteLith RIP-software die geavanceerde 
6-kanaals ondersteuning biedt. U kunt de meest 
uiteenlopende printopdrachten aan, inclusief meer- 
lagig artwork waarbij witte en/of vernislagen gebruikt 
worden.

VerteLith™ is gebouwd rond de Harlequin® host 
renderer, wat zorgt voor snelle RIP-verwerkingstijden 
voor zowel PDF- als PostScript-bestanden, en voor 
een perfecte verwerking van transparanten en 
steunkleuren. In de VerteLith RIP is de speciaal voor 
inkjet ontwikkelde halftoonrastertechnologie "Clear 
Tone" geïntegreerd. Met deze door Mutoh gepaten-
teerde technologie kunt u naadloos de best mogelijke 
gradiënten en huidtinten produceren.
Uw output kan perfect worden voorbereid voor de 
volgende stap in uw productieproces met behulp van 
de finishing toolset, waarmee u flexibele tiling kunt 
uitvoeren en bijsnijdmarkeringen of grommets kunt 
plaatsen.

RIP-software
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Echte Mutoh RIP-software

•

Productkenmerken

Gebouwd rond Harlequin® Core

Eenvoudige & krachtige gebruikersinterface

Eenvoudige workflow

Indrukwekkende lijst met functies, inclusief              

afwerkingstoolset

Professionele profileringstools inbegrepen

De best mogelijke uitvoerresultaten met Mutoh- 

printers

Mutoh-halftoonrasters: de best mogelijke gradiënten 

en huidtinten

Geoptimaliseerde functies voor DTO-printers: 

jig-printen met automatische opmaak

Kan ook worden aangesloten op niet-Mutoh 

RIP-oplossingen 

Ondersteuning voor chatten in meerdere talen
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Genuine Mutoh RIP Software
IJ-RIP-01

Bekijk de �lm



 VerteLith™ - Echte RIP-software van Mutoh
Bereik ongeëvenaarde beeldkwaliteit en work�owe�ciëntie

RIP-preview

Preview “the actual printing dots” on screen before printing Simulate "the color" of the printed image
 on screen before printing 

Bekijk de film

De door Mutoh ontwikkelde "Clear 
Tone"-rastering zorgt voor een 
minimale korreligheid. Dit resulteert 
in de best mogelijke huidtinten en 
gradaties.

ICC invoerprofiel " MUTOH 
CMYK" maximaliseert het 
kleurengamma

Betrouwbaardere uitvoer door 
nauwkeurige verwerking van 
PDF-transparanten en 
slagschaduwen

MUTOH Clear Tone
Original half tone technology

MUTOH CMYK
Wide color gamut profile

Accurately process
PDF transparencies 

MUTOH Clear Tone

MUTOH
CMYK

Japan Kleur 2011

VerteLith-verwerking Onjuiste verwerking

Betere 
huidtinten

Softproofing

Bekijk de film

RIP preview

MUTOH-technologie 
voor halftoonrasters

MUTOH CMYK Breed 
kleurengamma-profiel

Nauwkeurige verwerking 
van PDF-transparanten

Soft proof

*

*

*

Print instellingen

Lay-out instellingen

Automatisch verwerken

Bereid een geïntegreerde multi-job PDF voor. Naast 
"Print instellingen" kunnen ook "Lay-out instellingen" 
worden ingesteld in de actieve mappen.

Stel het printbare gebied in voor elke slot en               
reproduceer de openingsvorm van het doelobject.

Kan e�ciënt samenwerken met de           
geautomatiseerde lay-out via "Multi-page 
PDF". Bespaart tijd door uitbestede JIG- 
productie te vermijden.

Automated layout processing
and printing with Multi-page PDF Jig layout function

Simplified jig production
with 2.5D printing

Mogelijkheid tot geautomatiseerd printen van lagen 
met behulp van een multi-page PDF. Maak een PDF 
met lagen verdeeld in pagina's. Naast "Print 
instellingen" en "Layout instellingen", kunnen "Layer 
instellingen" worden ingesteld in de hot folders.

Mogelijkheid tot automatische generatie van steun- 
gegevens (Wit & Vernis). Keuze uit 6 verschillende 
modi.

Auto-generation of spot colors Automated multi-layer printing 
with Multi-page PDF

Bekijk de film

Bekijk de film

Geautomatiseerde verwerking van lay-out 

en printen van meerdere pagina's PDF
Jig layout functie

Vereenvoudigde JIG productie via 2.5D printen met vernis

Automatisch genereren van steunkleuren
Geautomatiseerd printen van 

meerdere lagen met Multi-page PDFRIP-preview: visualiseer de werkelijke printdruppels vóór 
het afdrukken

Simuleer "de kleur" van het printwerk

Hoogwaardige technologie om de prestaties
　　 

Twee voorbeeldfuncties om fouten
　　 

E�ciënte workflow

E�ciënt meerlaags printen

van Mutoh-printers te optimaliseren 

　　 en verspilling te verminderen

Voor softproofing wordt een beeldscherm met monitorkalibratie aanbevolen



RIP-software

Gebruiksomgeving
Bedieningssysteem

CPU

Geheugen

Harde Schijf

Interface

Beeldschermresolutie
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Gedistribueerd door

Belangrijkste kenmerken lijst
Printer dashboard met statusoverzicht

Taakdefinitie: grootte, rotatie, spiegelen, knippen, trimmen

Taakafwerking: stap & herhaal, betegelen, bijsnijdmarkeringen, pakkingringen, choke, afloop, printnotities

Geïntegreerde jig-definitie, geautomatiseerde jig-layout, geavanceerde jig-layout met niet-afdrukzones &     

uitsnijdingen, printen van 2.5D doe-het-zelf jigs

Multi-pass lagen printen (van enkele pagina & meerdere pagina's)

Nesting (Automatisch nesten / Individueel instellen van nesting job / Multi-pass layer printing (Multi-pages)

Automatisch genereren van wit/vernis laag (lagen)

Geïntegreerd kleurbeheer en ICC profileringstools

Steunkleur vervangen

Kleur aanpassing & inkt controle hulpmiddelen

Registratie van printgeschiedenis & printstatistieken

Inkt- en mediatekortmelding

Proofing mogelijkheden: softproofing & RIP-preview

Pass-Through Functionaliteit om het gebruik van niet-Mutoh RIP's te integreren

Opdrachten exporteren en importeren

64-Bit RIP - compatibel met PDF-VT/2.0 - TIFF - JPG - PS/EPS
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Genuine Mutoh RIP Software
IJ-RIP-01

Compatibiliteit met printers
XPJ-461UF, XPJ-661UF, VJ-426UF, VJ-626UF, XPJ-1641SR, XPJ-1682SR, VJ-628, VJ-1324X, VJ-1638X, VJ-2638X, 

VJ-1638UH, VJ-1638UH Mark II, VJ-1638UR, VJ-1638UR Mark II, VJ-628MP, VJ-1627MH, VC-600, VC2-1300 & 

VC2-1800

XPJ-461UF XPJ-661UF VJ-1638UH2XPJ-1682SR

Windows 10［64-bit］Windows 8.1［64-bit］
Intel® Core™ i5 3GHz of beter

8 GB of meer

SSD wordt aanbevolen bij uitvoer naar meerdere printers 

10 GB of meer (*1)

Ethernet (*2) USB2.0 (*3)

1920 x 1080 pixels of hoger (*4)

(*1) Wanneer u de archie�unctie gebruikt, moet u zorgen voor voldoende capaciteit
(*2) Het wordt aanbevolen een netwerkpoort te hebben die Gigabit Ethernet ondersteunt, wat vereist is bij aansluiting op een printer 
die is uitgerust met Gigabit Ethernet
(*3) Aanbevolen bij gebruik van een snijplotter met USB-aansluiting en een spectrofotometer
(*4) Voor softproofing wordt een beeldscherm met monitorkalibratie aanbevolen


