
Daha fazla bilgi için  
www.rolanddg.eu 

adresini ziyaret edin

Uygun fiyatlı ve güçlü 
BN-20 ve BN-20A, hızlı bir 

şekilde kar oluşturabilir.

MÜKEMMEL YATIRIM  
GERI DÖNÜŞÜ

Roland DG'nin kullanıcı dostu 
arayüzü ve desteği sayesinde 

hızlı bir şekilde işe koyulun.

HIZLI VE BASİT 
KURULUM

Basit bir iş akışında baskı 
ve kesme çıktısı üretmenizi 

sağlayan VersaWorks 6 
yazılımını içerir.

GÜÇLÜ BIR  
YAZILIM İÇERIR

Üstün grafikler bastırmak  
için yüksek kaliteli CMYK, 

beyaz* ve metalik* 
mürekkebe sahiptir.

ÇOK YÖNLÜ MÜREKKEP 
YAPILANDIRMALARI

İşiniz burada 
başlar
En iyisini seçin ve daha ileriye gidin

İşinizi devam ettirmek istediğiniz şekilde, mevcut olan en 
güvenilir ve esnek ekipmanla kurun. BN-20 ve BN-20A 
masaüstü yazıcı/kesicileri, etiket ve çıkartmalardan ısı 
transferli kıyafetlere, yüksek kaliteli baskı ve kesme çıktıları 
üretebilmek için ihtiyacınız olan herşeyi size sunar.

Kompakt ve Uygun Fiyatlı Yazıcı/kesiciler

*Sadece BN-20



Roland DG, herhangi bir bildirim yapılmaksızın teknik özelliklerde, malzemelerde ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı farklılık gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik 
bileşenlerde periyodik bakım yapılması gerekebilir. Detaylar için lütfen Roland DG bayinizle irtibata geçin. Açık bir şekilde belirtilenin haricinde hiçbir garanti veya güvence ima edilmemektedir. Roland 
DG, bu tür ürünlerdeki kusurlardan kaynaklı, öngörülebilir veya öngörülemez herhangi bir arızi veya dolaylı hasardan dolayı sorumlu tutulamaz. Telif hakkına sahip materyallerin çoğaltılması veya kullanımı, 
yerel, ulusal ve uluslararası yasalarca yönetilmektedir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla yükümlü ve tüm ihlallerden sorumludur. Roland DG Şirketi, MMP teknolojisinin lisans hakkını TPL Group 
şirketinden almıştır.

Listelenen teknik özellikler, tasarımlar ve ölçüler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişime tabidir. 

VersaSTUDIO BN-20 Serisine dahil edilen, sektördeki en kapsamlı garanti paketlerinden birine sahip olmanın gönül rahatlığını yaşayın.

YETKİLİ BAYİ:

www.rolanddg.eu

Teknik Özellikler

ISI TRANSFERLİ KIYAFETÇEVRE KESİMLİ ETİKETLER 

TABELALAR VE POSTERLERÇIKARTMALAR

İşiniz ne olursa olsun, BN-20 ve BN-20A ile işletmenizi güçlendirmek için bütün ve kompakt bir çözüme sahipsiniz. 
Basit cihaz ve kullanıcı dostu yazılım, yeni girişimcilerin hemen kar etmelerini sağlar. Köklü işletmeler, baskı ve kesme 
işleri alabilmek ve yeni fırsatlara sahip dünyaların kapısını açabilmek için bu çözümü kullanabilir. 

Model VersaSTUDIO BN-20 VersaSTUDIO BN-20A

Baskı metodu / Kesme metodu Piezoelektrik mürekkep püskürtme / Tekerlek ile besleme

Kullanılabilir baskı 
malzemesi

Genişlik/kalınlık 150 ila 515 mm (5,9” ila 20,3”) / Astar ile maksimum 0,4 mm ve astarsız 0,22 mm

Baskı malzemesi 
rulo ağırlığı Maksimum ağırlık 6 kg (13,2 lbs)

Rulo/çekirdek çapı Maksimum dış çap 150 mm (5,9”) / Çekirdek çapı: 50,8 mm (2”) veya 76,2 mm (3”)

Baskı / Kesme genişliği Maksimum 480 mm (18,9”)

Mürekkep 
kartuşları

Tip ve kapasite ECO-SOL MAX/ MAX2/ MAX 3, 220 cc kartuşlar ECO-SOL MAX3, 220 cc kartuşlar

Renkler 5 renk (Siyan, Magenta, Sarı, Siyah,  
Metalik Gümüş veya Beyaz) 4 renk (Siyan, Magenta, Sarı, Siyah)

Kesme hızı / Bıçak kuvveti 10 mm/s (0,4 in./s) ila 150 mm/s (5,9 in/s) / 30 ila 300gf

Bağlanabilirlik USB 2.0

Baskı çözünürlüğü Maksimum 1440 dpi

Güç tasarruf işlevi Otomatik uyku özelliği

Güç kaynağı AC 100 ila 240± %10, 1,0 A, 50/60 Hz

Boyutlar / Ağırlık (G) 1009 mm x (D) 582 mm x (Y) 293 mm (39,7 x 22,9” x 11,5”), 36 kg (79,4 lb.)

Dahil olan öğeler Roland VersaWorks 6 RIP Yazılımı, güç kablosu, USB kablosu, bıçak, bıçak tutucu, Kullanıcı Kılavuzu.


