
SZKENNELJE 
BE TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓÉRT

Kezdjen bele grafikák 
előállításába azonnal, 

szakértelem nélkül

Gyors és egyszerű beállítás

Tökéletes minden otthoni, 
irodai vagy professzionális 

környezetbe

Kis helyigény

A 30-500 gf tartományban 
a legkülönbözőbb anyagok 

vághatók

Széles körű hordozótámogatás

Bővítse képességeit a 
munkafolyamatára gyakorolt 

minimális hatással

Gyors munkamenet

Csatlakozzon a szakemberekhez

A GS2-24 segítségével professzionális minőségű grafikákat készíthet sokféle anyagból, 
és új szintre emelheti vállalkozását. Ez a Roland DG megoldás az egyetlen választás 
komoly vállalkozók számára, amely biztosít mindent, amire szüksége van a kezdéshez.

Ideje profivá válni



A Roland DG fenntartja a jogot a műszaki jellemzők, az anyagok vagy a tartozékok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. Az aktuális eredmény eltérő lehet. Az optimális kimeneti minőség 
érdekében a kritikus alkatrészek időszakos karbantartására lehet szükség. A részletekért kérjük, forduljon Roland DG forgalmazójához. A kifejezetten leírtakon kívül más garancia vagy jótállás nem 
vonatkozik. A Roland DG nem vállal felelősséget olyan véletlen vagy következményes károkért, akár előreláthatóak vagy sem, amelyeket az ilyen termékekben előforduló hibák okoznak. Szerzői joggal 
védett anyagok sokszorosítása vagy felhasználása helyi, országos vagy nemzetközi törvények hatálya alá tartozik. Az ügyfelek felelősek az összes vonatkozó törvény betartásáért és a jogsértésekért. 
A Roland DG Corporation az MMP technológiát a TPL Group cégtől licenceli.

A felsorolt műszaki jellemzők, kivitelek és méretek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. 

Élvezzen teljes nyugalmat az iparág egyik legátfogóbb garanciacsomagjával, ami a VersaSTUDIO GS2-24 alaptartozéka.

HIVATALOS FORGALMAZÓ:

www.rolanddg.eu

A GS2-24 segítségével grafi kák és termékek 
széles skálájának előállításával fejlesztheti 
vállalkozását és vívhatja ki ügyfelei 
elégedettségét. 

Akár vállalkozói vénával rendelkező 
műkedvelő, akár egy kreatív vállalkozás 
tulajdonosa, sokféle lehetőség vár Önre. 

Egy vágógép, több száz 
lehetőség

Modell VersaSTUDIO GS2-24

Befogható média szélesség 50 - 700 mm

Max. vágási terület
Szélesség 584 mm

Hosszúság 25 m

Vágási sebesség 10 - 850 mm/s

Kés nyomóerő 30 - 500 gf

Mechanikai felbontás 0,0125 mm/lépés

Szoftveres felbontás 0,025 mm/lépés

Interfész USB 2.0 Ethernet

Energiafogyasztás Kb. 24 W (hálózati adapterrel együtt)

Méretek 860 mm × 319 mm × 235 mm (Sz × Mé × Ma)

Súly 13,5 kg

Csomagolási méretek 975 mm × 450 mm × 390 mm (Sz × Mé × Ma)

Csomagolási súly 18 kg

Mellékelt tételek Roland DG szoftver (letölthető), hálózati adapter, tápkábel, kés, késtartó, görgős alapzat, beállítóeszköz, USB-kábel, 
beállítási útmutató

Jelzés

Járműgrafi kaMatricák és címkék

Pólók és ruházat

Falgrafi kák


