
Disponíveis em duas larguras diferentes, a LEC2-330S de 762 mm (30”) 
e a LEC2-640S de 1625 mm (64”), estas impressoras planas oferecem 
uma impressionante altura imprimível de 200 mm e uma mesa de 
impressão capaz de suportar um peso de até 100 kg/m2.

Impressora plana UV LED

Visite www.rolanddg.eu 
para mais informações

CONCEBIDA PARA A VERSATILIDADE

Imprima num leque 
quase ilimitado de 

substratos e objetos 
rígidos e flexíveis.

CAPACIDADE 
DE IMPRESSÃO 

IMPRESSIONANTE

Garanta uma rápida 
entrega dos trabalhos, 

com impressões que ficam 
imediatamente prontas para 

acabamento e instalação.

PRAZOS DE 
ENTREGA RÁPIDOS 

Surpreenda os seus 
clientes com impressões 

de cores precisas e 
qualidade impressionante 
com tinta ECO-UV EUV5.

MÁXIMA 
QUALIDADE

A LEC2 Série S é fácil 
de usar e fica pronta 

a usar logo após 
a instalação.
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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. PANTONE® é propriedade da Pantone LLC. Todas 
as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos donos. 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.

Desfrute da tranquilidade de um dos pacotes de garantia mais abrangentes da indústria, incluído na LEC2 Série S.

IMAGENS SELECIONADAS POR:

REVENDEDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.eu

LEC2-330S LEC2-640S 

Modelo Plana F200 Plana F200 Plana F300 Plana F400

Método de impressão Jato de tinta Piezo

Materiais aceites

Largura 762 mm 1625 mm 1625 mm 1625 mm

Espessura/altura 0,01 a 200 mm 0,01 a 200 mm 0,01 a 200 mm 0,01 a 200 mm

Peso na mesa 100 kg/m2 100 kg/m2 100 kg/m2 100 kg/m2

Tamanho da mesa 820 (L) x 2085 (D) mm 1696 (L) x 2090 (D) mm 1696 (L) x 3090 (D) mm 1696 (L) x 3818 (D) mm

Tamanho da impressão* 736 (L) x 1500 (C) x 200 (A) mm 1615 (L) x 1500 (C) x 200 (A) mm 1615 (L) x 2500 (C) x 200 (A) mm 1615 (L) x 3148 (C) x 200 (A) mm

Cartuchos de tinta
Tipo ECO-UV EUV5

Cores Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Laranja, Vermelho, Branco, Verniz, e Primário

Configurações de tinta CMYKCMYK, CMYKWhWhGlGl, CMYKWhWhGlPr, CMYKOrReWhWh, CMYKOrReWhGl, CMYKOrReWhPr

Resolução de impressão (dpi) Máximo 1440 dpi

Método de movimento Motor de passo de alta resolução 

Dimensões
Impressora 1945 (L) x 2152 (D) x 1780 (A) mm 2819 (L) x 2152 (D) x 1780 (A) mm 2819 (L) x 3152 (D) x 1780 (A) mm 2819 (L) x 3880 (D) x 1780 (A) mm

Torre de controlo 530 (L) x 530 (D) x 1080 (A) mm

Acessórios incluídos Software RIP, manual do utilizador, cabo de alimentação, kit de limpeza, caixa de ferramentas para a instalação

As especificações, desenhos e dimensões listadas podem estar sujeitas a alteração sem aviso prévio.

* Largura máxima imprimível com margens definidas para o mínimo. Pode ser inferior em alguns materiais/objetos. Confirme antes de imprimir.

Especificações

SINALÉTICA E ILUSTRAÇÕESOBJETOS PROMOCIONAIS E PERSONALIZADOS

EMBALAGENS INDÚSTRIA


