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Çift kademeli yazdırma başlıkları ve sağlam endüstriyel
tasarımı sayesinde çarpıcı, yüksek hacimli baskılar
sunmak artık her zamankinden daha kolay.

YENİ TASARIM

SOLJET EJ-640

Uzun süreli, düşük maliyetli üretim için geliştirildi.
✓ Yeni 1 litrelik kartuşlarda
ekonomik EJ mürekkep

✓ 40 kg’a varan ağır rulo medya
desteği

✓ Roland Mürekkep Aktarma
Sistemi

✓ Pürüzsüz medya aktarımı için
gelişmiş makara sistemleri

✓ Önden monteli germe ünitesi

✓ Farklı medya kalınlıklarını
destekleyen ayarlanabilir
yazdırma kafası yüksekliği
✓ Doğru ortalama ve hassas
gerdirme için ayarlanabilir
medya besleme

EJ-640’ın gelişmiş özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için: www.rolanddg.com.tr

— YENİ EJ MÜREKKEP —

YÜKSEK HACİMLİ BASKIDA
DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ
EJ-640, seçkin Roland EJ mürekkepleriyle en verimli şekilde çalışır ve düşük işletim maliyetiyle koyu, heyecan verici renklerde tutarlı
baskılar sağlar. 1 litrelik kartuşlarda ve 4 ya da 7 renkli konfigürasyonlarda sunulmaktadır: çift CMYK veya CMYKLcLmLk formatları.

VersaWorks DUAL Uyumlu
SOLJET EJ-640 ile birlikte sunulan yeni VersaWorks Dual RIP yazılımı, katmanlar ve şeffaf malzemelerde daha iyi görüntü aktarımı
sağlamak için en yeni yerel PDF ve Postscript motoruna sahip olacak şekilde geliştirilmiştir. Yerel PDF motoru sayesinde, VersaWorks
Dual, karmaşık sanat eserlerini tasarım paketlerinden doğru ve etkili bir şekilde aktarabilir. VersaWorks Dual aynı zamanda en
yeni Postscript motoruna sahip olduğu için, kullanıcıların her sanat eseri türünde en iyi aktarımdan yararlanmasına ve eski dosya
uyumluluğunu korumasına olanak tanır.

SOLJET EJ-640 Başlıca Özellikler
• 1625 mm (64”) genişlik ve 40 kg ağırlığa varan medya rulolarını destekler
• Çift kademeli yazdırma kafaları
• Dayanıklı endüstriyel tasarım
• Yüksek kapasiteli 1 litrelik kartuşlarda, çabuk kuruyan EJ mürekkep
• Baskı hızları:
- 4 renk: 20 m²/saat (720x720 dpi, 6 Geçişli)
- 7 renk: 10 m²/saat (720x720 dpi, 12 Geçişli)
• 1440 dpi maksimum çözünürlük
• Güç Kaynağı: AC 100 ila 120V±10%,11A,50/60 Hz veya AC d 220 ila 240V±10%, 6A, 50/60Hz
• Güç Tüketimi: Çalışma sırasında: yaklaşık 1450 W - Uyku modu: yaklaşık 75 W
• Boyutlar (stand ile) - 2750(G) x 785(D) x 1520(Y) mm
• Entegre üçlü ısıtma sistemi İSTEĞE BAĞLI uzatmalı ısıtıcı/fan (DU2)
• Üç parçalı silecek sistemi, yazdırma kafalarını korur ve kullanım ömrünü uzatır
• VersaWorks® Dual RIP yazılımı dahildir
• Roland OnSupport™ , otomatik e-posta bildirimleriyle üretim durumunu uzaktan izlemeye olanak tanır
• Roland Printer Assist iPad uygulaması*, başlıca cihaz özelliklerini uzaktan yönetmeye izin verir
• Etkili bas-kes üretimi için Roland DG’nin GX kesicileriyle eşleştirilebilir

*iPad, bir Apple, Inc. markasıdır.

Roland herhangi bir bildirimde bulunmaksızın özellikleri, materyalleri ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar. Sizin fiili çıktılarınız bu broşürde gösterilen sonuçlara göre farklılık gösterebilir. Optimum çıktı
kalitesi için, kritik parçaların periyodik bakımları bir gereklilik olabilir. Detaylar için lütfen Roland tedarikçiniz ile temasa geçin. Açık olarak belirtilen durumlar haricinde garanti uygulanmaz. Roland herhangi bir
üründe önceden tahmin edilebilir olsun veya olmasın, tesadüfî veya dolaylı olarak oluşan hasardan kaynaklanan bozulmadan sorumlu tutulamaz. Üç boyutlu formlar telif hakkı ile koruma altına alınabilir. Müşteriler
satın alınan ürün için yürürlükte olan tüm kanuni düzenlemeleri gözetmekle yükümlüdür. Kullanıcılara, bir baskı hatası, uygulanabilir mevzuattaki bir değişiklik veya bu broşür basıldıktan sonra müdahale sürecinde
iken üründe yapılan bir değişiklik ve doğrudan üreticiden kaynaklanmayan nedenlerle bu broşürde öne sürülen koşulların değişiklik gösterebileceği hatırlatılır. DME112015. Tüm ticari markalar kendi sahiplerinin
kişisel mallarıdır.

YETKİLİ BAYİ:
Roland DG Mid Europe S.R.L.: via L. Da Vinci, 1/b Zona Industriale - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALIA
Call Center +39 0735 586558 - dme-dgsales@rolanddg.com

www.rolanddg.com.tr

