
Ontdek nieuwe mogelijkheden om geschenken te personaliseren 
en identificatieplaatjes te printen
Gebruik de MPX-90 om een persoonlijke toets te geven aan souvenirs, geschenken 
en juwelen. Zowel op vlakke als op gebogen oppervlakken print het toestel tekst, 
foto’s en logo’s tot in de kleinste details. Zodoende geeft u op een eenvoudige 
en goedkope manier een persoonlijke toets aan ondermeer horloges, 
hangertjes, pennen, manchetknopen, juwelendoosjes en sleutelhangers. 
De MPX-90 is ook perfect geschikt voor industriële toepassingen 
zoals de productie van naam- en serienummerplaatjes. Dankzij 
de bijgeleverde software print u snel een hele reeks 
variabele data, zoals opeenvolgende serienummers.

Exclusief en toch niet duur



Een unieke manier om op metalen en kunststoffen te printen
De MPX-90 beschikt over een graveerpen met een diamanten tip. Deze is ideaal 
om op hardere metalen - zoals ijzer, titanium, roestvrij staal, goud en zilver - te 
printen*. Verder kunt u met de MPX-90 ook kunststoffen zoals acryl beprinten. Het 
toestel werkt volgens de unieke “ inslagmethode”. Dat betekent dat de MPX-90 een 
tekst of een beeld in het materiaal hamert en geen waardevol materiaal verwijdert. 
Aangezien het toestel geen afval produceert, dient u het niet dagelijks te reinigen. 

Groot, klein, vlak, gebogen…
De MPX-90 heeft een werkbereik van 80 bij 80mm 
(met een dikte tot 40mm). De werktafel is zo ontwikkeld 
dat u voorwerpen van bijna eender welke lengte kunt 
laden. Het toestel wordt bovendien geleverd met een 
klemsysteem waarmee u pennen en andere voorwerpen 
kunt vastklemmen.

Systeemvereisten voor bijgeleverde software: METAZA Studio
Besturingssysteem Windows® 7 Professional (32-bit of 64-bit); Windows Vista® Ultimate (32-bit), Business 

(32-bit of 64-bit) of Home Premium (32-bit); Windows® XP Home Edition of Professional

CPU Pentium® 4 3.0 GHz of sneller aanbevolen

RAM 512MB of meer aanbevolen

Videokaart en monitor 16 bit kleuren (High Color) met een resolutie van 800 x 600 of meer aanbevolen

Vrije schrijfruimte 25MB

Optische drive CD-ROM drive

Model MPX-90
Materiaal Goud, zilver, koper, platina, messing, aluminium, ijzer, roestvrij staal etc. 

(De Vicker-hardheid (HV) van het materiaal mag niet hoger zijn dan 200)

Afmetingen van het materiaal Maximum 100 mm (breedte) x 200 mm (lengte) x 40 mm (dikte), of 200 mm 
(breedte) x 100 mm (lengte) x 40 mm (dikte)

Printgebied 80 mm x 80 mm

Resolutie 529 dpi (hoge resolutie), 353 dpi (foto), 265 dpi (tekst), 1058 dpi (vector)

Printrichting Enkelrichting of bidirectioneel (instelbaar met de Windows driver)

Printsnelheid (standaard) 50 mm/sec (foto), 33 mm/sec (hoge resolutie/tekst), 24 mm/sec (vector)

Connectiviteit USB (overeenkomstig met Universal Serial Bus Specification Revision 1.1)

Voeding Bijgeleverde adapter
Aanvoer: AC 100V tot 240V ±10% 50/60Hz
Uitgang: DC19V 1.6A

Verbruik Ongeveer 24W

Geluidsniveau <70 dB (A)

Gebruiksvoorwaarden Temperatuur: 10 tot 30°C, Vochtigheid: 35 tot 80% (geen condensatie)

Afmetingen 286 mm (B) x 383 mm (D) x 308 mm (H)

Gewicht 10.8 kg

Toebehoren Adapter, netsnoer, klemsysteem, diepteregelaar, zelfklevend matje, materiaal voor 
tests, USB-kabel, CD-ROM met software, handleiding
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GEAUTORISEERDE DEALER :

Print haarscherpe teksten en foto’s tegen een hoge snelheid
De MPX-90 werkt snel en accuraat. Het toestel is zelfs 2.5 keer zo krachtig als zijn 
voorganger. U kunt bovendien kiezen uit vier printmodi: tekstmodus, fotomodus, hoge 
densiteitsmodus en vectormodus. Zo bereikt u voor elke printopdracht een perfect 
resultaat. 

Inclusief eenvoudige ontwerpsoftware
De MPX-90 wordt geleverd met METAZA Studio. Deze eenvoudig te gebruiken 
software staat garant voor prachtige resultaten. METAZA Studio importeert 
bestanden van digitale camera’s, mobiele telefoons, ontwerpprogramma’s en zo 
meer. Compatibele bestanden zijn jpg, bmp,  Adobe Illustrator© 7/8 ai en eps. In de 
software kunt u kiezen uit een reeks True Type-lettertypes, maar u kunt ook uw eigen 
lettertype creëren. 
Exclusief is dat de MPX-90 met de software Dr. Engrave geleverd wordt. Dankzij deze 
software kunt u variabele data (als txt of csv-bestand) importeren. Dat komt goed van 
pas als u een reeks plaatjes met serienummers of productgegevens wilt produceren. *  De HV-hardheid van het materiaal mag niet groter zijn dan 200. Sommige vormen kunnen  

 niet beprint worden. Het is aangeraden het materiaal eerst te testen.

Opties Referentie Beschrijving
Printkop en diepteregelaar MPH-90 Printkop en 4 diepteregelaars

Diepteregelaar CAP-HEAD MPX-90 5 stuks


