
İki genişlikte mevcuttur; LEC2-330S 762 mm (30”) ve LEC2-640S 1625 mm (64”) 
Bu düz yataklı yazıcılar 200 mm'lik etkileyici bir baskı yüksekliği ve baskı tablası 
üzerinde 100 kg / m2 büyüklüğünde bir ağırlık kapasitesi sunmaktadır.

UV-LED Düz Yataklı Yazıcı

Daha fazla bilgi için  
www.rolanddg.eu 

adresini ziyaret edin

ÇOK YÖNLÜLÜK İÇİN ÜRETİLMİŞTİR

Neredeyse sınırsız 
çeşitlilikte esnek 
ve rijit alt katman 
ve nesne üzerine 

baskı alın.

ETKİLEYİCİ BASKI 
KABİLİYETİ

Bitirme ve kurulum 
için anında hazır olan 
baskılara sahip işlerde 

hızlı bir iş bitirme 
süresi sunar.

ZAMAN KAZANDIRAN 
IŞ BITIRME SÜRESI 

ECO-UV EUV5 mürekkebe 
sahip büyüleyici renk 

kalitesinde hatasız 
baskılarla müşterilerinizi 

memnun edin.

MÜKEMMEL 
BASKI KALİTESİ

Öğrenimi hızlı ve 
kullanımı kolay olan 

LEC2 S-Serisi, kurulum 
sonrasında hemen 

kullanıma hazır olabilir.

KULLANIMI 
KOLAY
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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. PANTONE® Pantone LLC şirketinin varlığıdır. 
Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin varlığıdır. 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.

LEC2 S-Serisine dahil edilen, sektördeki en kapsamlı garanti paketine sahip olmanın gönül rahatlığını yaşayın.

GÖRÜNTÜLERİ SEÇEN:

YETKİLİ BAYİ

www.rolanddg.eu

LEC2-330S LEC2-640S 

Model F200 Flatbed F200 Flatbed F300 Flatbed F400 Flatbed

Baskı metodu Piezo ink-jet

Kullanılabilir  
baskı malzemesi

Genişlik 762 mm 1625 mm 1625 mm 1625 mm

Kalınlık/yükseklik 0,01 ila 200 mm 0,01 ila 200 mm 0,01 ila 200 mm 0,01 ila 200 mm

Ağırlık yatağı 100 kg / m2 100 kg / m2 100 kg / m2 100 kg / m2

Yatak Ölçüsü 820 (G) x 2085 (D) mm 1696 (G) x 2090 (D) mm 1696 (G) x 3090 (D) mm 1696 (G) x 3818 (D) mm

Baskı Boyutu* 736 (G) x 1500 (U) x 200 (Y) mm 1615 (G) x 1500 (U) x 200 (Y) mm 1615 (G) x 2500 (U) x 200 (Y) mm 1615 (G) x 3148 (U) x 200 (Y) mm

Mürekkep kartuşları
Tip ECO-UV EUV5

Renkler Siyan, Macenta, Sarı, Siyah, Turuncu, kırmızı, Beyaz, Glos ve Astar, Primer, ve çıkartma primeri

Mürekkep yapılandırmaları CMYKCMYK, CMYKWhWhGlGl, CMYKWhWhGlPr, CMYKOrReWhWh, CMYKOrReWhPr, CMYKOrReWhGl, CMYKReWhGlPr, CMYKWhGlGl+çıkartma primeri

Baskı çözünürlüğü (dpi) Maksimum 1440 dpi

Hareket metodu Yüksek çözünürlük adımlı motoru 

Boyutlar
Yazıcı ünitesi 1945 (G) x 2152 (D) x 1780 (Y) mm 2819 (G) x 2152 (D) x 1780 (Y) mm 2819 (G) x 3152 (D) x 1780 (Y) mm 2819 (G) x 3880 (D) x 1780 (Y) mm

Kumanda kulesi 530 (G) x 530 (D) x 1080 (Y) mm

Dahil olan aksesuarlar RIP Yazılımı, Kullanıcı kılavuzu, Güç kablosu, temizlik kiti, kurulum alet kutusu

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

* Boşluklar minimuma ayarlı şekilde maksimum yazdırılabilir genişlik. Bazı ortam/nesneler daha az olabilir. Baskı öncesinde lütfen kontrol edin.

Teknik Özellikler

İŞARET VE GRAFİKLERPROMOSYON VE KIŞISELLEŞTIRILMIŞ NESNELER

AMBALAJ ENDÜSTRİYEL


