
Odwiedź www.rolanddg.eu, 
aby dowiedzieć się więcej

Przystępne cenowo 
i wydajne urządzenia  

BN-20 i BN-20A mogą 
szybko generować zyski.

ZNAKOMITY ZWROT 
Z INWESTYCJI

Rozpocznij pracę szybko 
dzięki łatwemu interfejsowi 

użytkownika i wsparciu 
technicznemu Roland DG.

SZYBKA I ŁATWA 
INSTALACJA

Dołączone oprogramowanie 
VersaWorks 6 pozwala 
na tworzenie wydruków 

i cięcie w prostym 
procesie pracy.

W KOMPLECIE 
ZAAWANSOWAE 

OPROGRAMOWANIE

Wysokiej jakości atrament 
CMYK, biały* i metaliczny* 

umożliwia drukowanie 
wyjątkowych grafik.

WSZECHSTRONNE 
KONFIGURACJE 

ATRAMENTU

Tu zaczyna 
się przyszłość 
Twojej firmy
Wybierz to co najlepsze i rozwijaj się

Rozpocznij swoją działalność w sposób, w jaki zamierzasz ją 
kontynuować: z najbardziej niezawodnym i uniwersalnym dostępnym 
sprzętem. Biurkowe plotery drukująco-tnące BN-20 i BN-20A oferują 
wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia wysokiej jakości druków 
i cięcia – od naklejek i etykiet po druk termotransferowy na odzieży.

Kompaktowe i niedrogie plotery drukująco-tnące

*Tylko BN-20



Firma Roland DG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, materiałów lub akcesoriów bez uprzedzenia. Rzeczywista wydajność może się różnić. Aby uzyskać optymalną 
jakość wydruków, może być wymagana okresowa konserwacja elementów krytycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy Roland DG. 
Brak gwarancji czy poręczeń wynikających z innych przesłanek niż wyraźnie określone przez producenta. Roland DG nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia przypadkowe lub wtórne, 
dające się przewidzieć lub nie, spowodowane przez wady w takich produktach. Powielanie lub wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim jest regulowane prawem lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym. Klienci są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i są odpowiedzialni za wszelkie ich naruszenia. Korporacja Roland DG posiada licencję na technologię 
MMP od Grupy TPL.

Podane specyfikacje, konstrukcje i wymiary mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

Ciesz się spokojem wynikającym z posiadania jednego z najbardziej wszechstronnych pakietów gwarancyjnych w branży, dołączonego do serii ploterów°VersaSTUDIO BN-20.

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA:

www.rolanddg.eu

Specyfikacje

DRUK TERMOTRANSFEROWY NA ODZIEŻYETYKIETY CIĘTE PO OBRYSIE 

SZYLDY I PLAKATYNAKLEJKI

BN-20 i BN-20A to kompletne i kompaktowe rozwiązanie, na którym można oprzeć dowolny rodzaj działalności. To proste 
urządzenie i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie pozwala nowym przedsiębiorcom od razu zacząć zarabiać. 
Działające firmy mogą wykorzystać to rozwiązanie, aby wykonywać zadania drukowania i cięcia we własnym zakresie 
i poznać świat nowych możliwości. 

Model VersaSTUDIO BN-20 VersaSTUDIO BN-20A

Metoda drukowania / metoda cięcia Piezoelektryczny druk atramentowy/podawanie z rolki

Akceptowane 
nośniki

Szerokość/grubość 150 do 515 mm (5,9″ do 20,3″) / Maksymalnie 0,4 mm z powłoką i 0,22 mm bez powłoki

Masa materiału w rolce Maks. masa 6 kg (13,2 lb)

Średnica zwoju / gilzy Maks. średnica zewn. 150 mm (5,9″) / Śr. gilzy: 50,8 mm (2″) lub 76,2 mm (3″)

Szerokość druku / cięcia Maximum 480 mm (18,9″)

Kasety 
z atramentem

Typ i wydajność ECO-SOL MAX/ MAX2/ MAX 3, wkłady 220 ml ECO-SOL MAX3, wkłady 220 ml

Kolory 5 kolorów (cyjan, Magenta, żółty, czarny,  
srebrny metaliczny lub biały) 4 kolory (cyjan, magenta, żółty, czarny)

Szybkość cięcia / siła nacisku ostrza 10 mm/s (0,4″/s) do 150 mm/s (5,9″/s) / 30 do 300gf

Łączność USB 2.0

Rozdzielczość druku Maks. 1440 dpi

Funkcja oszczędzania energii Automatyczna funkcja uśpienia

Zasilanie AC 100 do 240±10%, 1,0 A, 50/60 Hz

Wymiary/masa (Szer.) 1009 mm x (Gł.) 582 mm x (Wys.) 293 mm (39,7 x 22,9″ x 11,5”), 36 kg (79,4 lb.)

W komplecie Oprogramowanie Roland VersaWorks 6 RIP, przewód zasilający, przewód USB, ostrze, uchwyt ostrza, instrukcja obsługi


