
LEIA O 
CÓDIGO 
PARA SABER 
MAIS

Comece a produzir ilustrações de 
forma imediata, sem experiência

Configuração fácil e rápida

Ideal para qualquer casa, escritório 
ou ambiente profissional

Menor pegada

Com um intervalo de 30-500 gf, pode 
cortar uma vasta gama de materiais

Amplo suporte multimédia

Expanda as suas capacidades com um 
impacto mínimo no seu fluxo de trabalho

Fluxo de trabalho rápido

Junte-se aos profissionais

Com a GS2-24, pode criar imagens de qualidade profissional numa enorme gama de 
materiais e levar o seu negócio ao próximo nível. Com tudo o que precisa para começar, 
esta solução da Roland DG é a única escolha para verdadeiros empreendedores.

Está na hora de se tornar um profissional



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 de uma enorme tranquilidade com um dos pacotes de garantia mais abrangentes da indústria, incluído na VersaSTUDIO GS2-24.

REVENDEDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.eu

A GS2-24 permite-lhe produzir uma vasta 
gama de ilustrações e produtos para melhorar 
o seu negócio e satisfazer os seus clientes. 

Quer o seu empreendedorismo seja um 
hobby, quer seja o proprietário de um 
negócio criativo: há uma grande variedade de 
possibilidades à sua espera. 

Um cortador, centenas 
de oportunidades

Modelo VersaSTUDIO GS2-24

Largura aceitável do material 50 - 700 mm

Área máx. de corte
Largura 584 mm

Comprimento 25 m

Velocidade de corte 10-850 mm/s

Força da lâmina 30 - 500 gf

Resolução mecânica 0,0125 mm/passo

Resolução do software 0,025 mm/passo

Interface USB 2.0 Ethernet

Consumo de energia Aprox. 24 W (incluindo adaptador AC)

Dimensões 860 mm × 319 mm × 235 mm (L × P × A)

Peso 13.5 kg

Dimensões da embalagem 975 mm × 450 mm × 390 mm (L × P × A)

Peso da embalagem 18 kg

Itens incluídos Software Roland DG (para descarregar), adaptador AC, cabo de alimentação, lâmina, suporte de lâminas, base do rolo, 
ferramenta de alinhamento, cabo USB, guia de configuração

Sinais

Ilustrações para veículosAutocolantes e rótulos

T-shirts e vestuário

Ilustrações de parede


