Çok İstasyonlu Doğrudan Konfeksiyona (DTG)
Baskı Yapan Yazıcı

HIZLI VE ESNEK
KONFEKSİYON
KİŞİSELLEŞTİRME
8 saniye gibi kısa bir sürede bir tişört
basın1

XT-640S-DTG, çok çeşitli pamuk, pamuk açısından zengin ve beyaz polyester tişörtler
ve giysiler üzerine doğrudan dayanıklı, tam renkli tasarımlar, fotoğraflar, logolar ve
metinler ekleme yeteneğine sahiptir.

ÇEŞİTLİ TİŞÖRT
BOYUTLARI İÇİN EŞSİZ
BİR TASARIM
Eşsiz kayar table ve kalibre
tasarımı, özellikle kısa üretim
çalışmalarında maksimum çok
yönlülük için farklı boyutlardaki
giysilerin birleştirilmesini sağlar.
Aynı iş içerisinde çocuk
tişörtlerini ve XXXL boyutları
basın.

HIZLI BASKI
Üretiminizi hızlandırır. CMYK
baskı, üretim modunda 200
x 260 mm’lik bir kalibre
kullanarak saatte 450 gömleğe
veya kalite modunda saatte
225 gömleğe kadar üretim
yapabilir2.

Daha fazla bilgi için
www.rolanddg.com.tr
adresini ziyaret edin.

CMYK VE YÜKSEK
YOĞUNLUKLU BEYAZ
DTG MÜREKKEPLER

YENİ ERGOSOFT
ROLAND EDITION 3 RIP
YAZILIMI

Doğrudan konfeksiyona baskı
için özel olarak geliştirilmiş
mürekkeplerle beyaz veya
renkli giysiler üzerinde canlı
efektler üretin.

Kullanıcı arayüzünü ve üretim
iş akışını geliştiren en yeni
nesil yazılım dahildir. Mürekkep
azaltımı için arka plan rengi
kaldırma ve otomatik beyaz
üretici gibi zaman ve para
tasarrufu sağlayan işlevler ile
paketlenmiştir.

Baskılar doğal bir görünüme
sahiptir ve ticari yıkama
testlerinde mükemmel
performans sağlar.

GİYSİ

İÇ DEKOR

AKSESUARLAR VE HEDİYELER

TİŞÖRTLER
Özellikler

Model

Texart XT-640S-DTG

Aksesuarlar

Baskı methodu

Piezo ink-jet

Dahili aksesuarlar

Kalibre kapasitesi

12

Altı adet JIG-XTS-200-260

300 x 500mm

8

Kullanım kılavuzu

390 x 490mm

4

Güç kablosu

1695 (G) x 1500 (D) mm

Temizlik kiti

Tabla boyutu
Mürekkep kartuşları

Tür

INKU DTG, Pigment

Renkler

Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Beyaz

Opsiyonel Aksesuarlar

Kapasite

500 cc

Yedek kalibreler

Kurulum araç kutusu

JIG-XTS-200-260

Mürekkep yapılandırmaları

CMYKWhWh

JIG-XTS-300-400

Baskı çözünürlüğü (dpi)

Maksimum 1440 dpi

JIG-XTS-390-490

Medya uyumluluğu
(Ön işlem gereklidir)

Pamuk, pamuk açısından zengin, beyaz polyester

Medya yükseklik ayarı

Manuel, otomatik sensör

Yüzey kontrolü

Manuel, otomatik sensör

Güç gereksinimleri
Boyutlar
1

RIP Yazılımı

200 x 260mm

230V 16A 2P+E
Boyutlar

2730 (G) x 1560 (D) x 1450 (Y) mm

Kontrol kulesi

530 (G) x 530 (D) x 1080 (Y) mm

200x260mm baskı alanı, CMYK, üretim modu, 12 tişört üretimine dayanmaktadır.

2

Baskı hızları yükleme ve tahliye işlemlerini hesaba katmaz.

Listelenen teknik özellikler, tasarımlar ve boyutlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Texart XT-640S-DTG ile birlikte verilen sektördeki en
kapsamlı garanti paketlerinden birine sahip olmanın
rahatlığını yaşayın.
Roland teknik özelliklerde, malzemelerde veya aksesuarlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlere
periyodik bakım gerekli olabilir. Lütfen ayrıntılar için Roland bayiniz ile iletişime geçin. Açıkça belirtilenler dışında hiçbir garanti verilmez. Roland, öngörülebilir olsun veya olmasın, bu tür ürünlerdeki kusurların
neden olabileceği herhangi bir olası veya dolaylı zarardan sorumlu tutulmayacaktır. PANTONE®, Pantone LLC’nin mülküdür. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Telif hakkıyla korunan
malzemelerin çoğaltılması veya kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası yasalara tabidir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla ve ihlallerden sorumludur. Roland DG Corporation, MMP teknolojisini TPL
Grubu’ndan lisanslamıştır.

YETKİLİ BAYİ:
SEÇİLİ GÖRSELLER:

www.rolanddg.com.tr

