Profesyonellere Katılın

Profesyonel Olma Zamanı
GS2-24 ile çok çeşitli malzemelerden profesyonel kalitede grafikler oluşturabilir ve
işinizi ileri düzeye taşıyabilirsiniz. Başlamak için ihtiyacınız olan her şeyle, Roland
DG'nin bu çözümü ciddi girişimciler için tek seçimdir.

DAHA
FAZLASINI
ÖĞRENMEK
IÇIN TARAYIN

Hızlı ve Kolay Kurulum

Az Yer Kaplama

Geniş Medya Desteği

Hızlı İş Akışı

Uzmanlık gerektirmeden hemen
grafik üretmeye başlayın

Her türlü ev, ofis veya profesyonel
ortam için mükemmel

30-500 gf aralığı ile çok çeşitli
malzemeleri kesebilirsiniz

İş akışınıza minimum etki ile
yeteneklerinizi genişletin

Bir Kesici, Yüzlerce Fırsat
GS2-24, işinizi geliştirmek ve müşterilerinizi
memnun etmek için çok çeşitli grafikler ve
ürünler üretmenize olanak tanır.
İster girişimci bir hobi sahibi, ister yaratıcı bir
işletme sahibi olun, sizi bekleyen çok çeşitli
olanaklar var.

Çıkartmalar ve Etiketler

Tabela

Tişörtler ve Kıyafetler

Araç Grafikleri

Duvar Grafikleri

Model

VersaSTUDIO GS2-24

Kabul edilebilir medya genişliği

50 - 700 mm

Maksimum kesme
alanı

Genişlik

584 mm

Uzunluk

25 m

Kesim hızı

10-850 mm/s

Bıçak kuvveti

30 - 500 gf

Mekanik çözünürlük

0,0125 mm/adım

Yazılım çözünürlüğü

0,025 mm/adım

Arayüz

USB 2.0

Güç tüketimi

Yakl. 24 W (AC adaptörü dahil)

Boyutlar

860 mm × 319 mm × 235 mm (G × D × Y)

Ağırlık

13,5 kg

Ambalaj ölçüleri

975 mm × 450 mm × 390 mm (G × D × Y)

Ethernet

Ambalaj ağırlığı

18 kg

Dahil olan öğeler

Roland DG yazılımı (indirmek için), AC adaptörü, güç kablosu, bıçak, bıçak tutucu, silindir tabanı, hizalama aracı, USB
kablosu, kurulum kılavuzu

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

VersaSTUDIO GS2-24 ile birlikte verilen sektördeki en kapsamlı garanti paketlerinden biriyle tam bir gönül rahatlığının keyfini çıkarın.

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.

YETKİLİ BAYİ:

www.rolanddg.eu

