
Visite www.rolanddg.eu 
para mais informações

Económicas e poderosas, 
as BN-20 e BN-20A podem 

começar rapidamente  
a dar lucro.

EXCELENTE RETORNO 
DO INVESTIMENTO

Comece rapidamente 
a trabalhar graças à interface 

intuitiva e ao suporte 
da Roland DG.

INSTALAÇÃO RÁPIDA 
E SIMPLES

Está incluído 
o VersaWorks 6, que 

permite produzir artigos 
de impressão e corte num 
fluxo de trabalho simples.

INCLUÍDO SOFTWARE 
PODEROSO

Disponibilidade de tinta 
CMYK, branca* e metálica* 

de alta qualidade 
para imprimir gráficos 

impressionantes.

CONFIGURAÇÕES  
DE TINTA VERSÁTEIS

O seu negócio 
começa aqui
Escolha o melhor e vá mais longe

Inicie o seu negócio da mesma forma que pretende que continue: 
com o equipamento mais fiável e flexível do mercado. As impressoras/
cortadoras BN-20 e BN-20A de secretária disponibilizam tudo o que é 
necessário para produzir artigos de impressão e corte de alta qualidade, 
desde autocolantes e rótulos, a vestuário com transferência térmica.

Impressoras/cortadoras compactas e económicas

*Apenas BN-20



A Roland DG reserva-se o direito de efetuar alterações às especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. O rendimento efetivo pode variar. Para uma excelente qualidade dos resultados, 
pode ser necessária a manutenção periódica de componentes críticos. Contacte o seu revendedor Roland DG para mais detalhes. Não está implícita qualquer garantia, salvo a expressamente declarada. 
A Roland DG não se responsabiliza por quaisquer danos acidentais ou subsequentes, previsíveis ou não, resultantes de defeitos nestes produtos. A reprodução ou utilização de material protegido 
por direitos de autor rege-se pelas leis locais, nacionais e internacionais. Os clientes são responsáveis pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis e responsáveis por qualquer infração.  
A Roland DG Corporation licenciou a tecnologia MMP do TPL Group.

As especificações, desenhos e dimensões listadas podem estar sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

Desfrute da tranquilidade de um dos pacotes de garantia mais abrangentes da indústria, incluído na VersaSTUDIO série BN-20.

REVENDEDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.eu

Especificações

TRANSFERÊNCIA TÉRMICA PARA VESTUÁRIORÓTULOS RECORTADOS 

SINALÉTICA E CARTAZESAUTOCOLANTES

Com a BN-20 e a BN-20A, pode ter uma solução completa e compacta para potenciar o seu negócio, qualquer que seja. 
Para os novos empresários, o dispositivo simples e o software intuitivo permitem uma rentabilidade imediata. As empresas 
já estabelecidas podem tirar proveito desta solução para produzirem trabalhos de impressão e corte internamente 
e abrirem portas a um mundo de novas oportunidades 

Modelo VersaSTUDIO BN-20 VersaSTUDIO BN-20A

Método de impressão/Método de corte Jato de tinta piezoelétrico/alimentação por rolo

Materiais aceites

Largura/espessura 150 a 515 mm (5,9” a 20,3”)/Máximo de 0,4 mm com revestimento e 0,22 mm sem revestimento

Peso do rolo do suporte 
de impressão Peso máx. 6 kg (13,2 lbs)

Diâmetro do rolo/núcleo Diâmetro exterior máx. 150 mm (5,9”)/Diâmetro do núcleo: 50,8 mm (2”) ou 76,2 mm (3”)

Largura de impressão/corte Máximo 480 mm (18,9”)

Cartuchos de tinta
Tipo e capacidade Tinteiros ECO-SOL MAX/MAX2/MAX 3, 220 cc Tinteiros ECO-SOL MAX3, 220 cc

Cores 5 cores (Ciano, Magenta, Amarelo,  
Preto, Prateado metálico ou Branco)

4 cores  
(Ciano, Magenta, Amarelo, Preto)

Velocidade de corte/Força da lâmina 10 mm/s (0,4 pol./s) a 150 mm/s (5,9 pol./s)/30 a 300gf

Conectividade USB 2.0

Resolução de impressão Máximo 1440 dpi

Função de economia de energia Modo de repouso automático

Fonte de alimentação CA 100 a 240±10%, 1,0 A, 50/60 Hz

Dimensões/Peso (L) 1009 mm x (P) 582 mm x (A) 293 mm (39,7 x 22,9” x 11,5”), 36 kg (79,4 lb.)

Itens incluídos Software Roland VersaWorks 6 RIP, cabo de alimentação, cabo USB, lâmina, suporte de lâminas, Manual do utilizador.


