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Comece a personalizar produtos 
imediatamente, sem experiência

Intuitiva e fácil de usar

Ideal para qualquer casa, 
escritório ou ambiente profissional

Menor pegada

Vender produtos desejáveis 
a custos muito baixos

Excelente retorno 
do investimento

Não produz pó, aparas, 
odores ou fumo

Rápida, limpa 
e silenciosa 

Deixe a sua Marca

Entre no mercado da personalização e crie uma vasta gama de produtos gravados 
personalizados. A máquina de gravação em metal VersaSTUDIO MPX-90S é uma 
forma económica e fácil de usar de marcar ouro, aço, prata, titânio, latão e alumínio.

Impressão em metal de mesa



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 MPX-90S.

REVENDEDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.eu

Agora existem mais formas do que nunca de 
começar a vender produtos com um reduzido 
capital inicial e o potencial de lucro é enorme.

Pode ter todo o seu negócio numa única 
secretária ou mesa de cozinha e criar 
as bases para construir algo ainda maior 
no futuro.

Menos espaço - Mais 
oportunidades

Produtos de papelaria com marca

Porta-chavesJoalharia e pendentes

Gravação de troféus

Medalhas para cães

Modelo MPX-90S

Material imprimível Ouro, prata, cobre, platina, latão, alumínio, ferro, aço inoxidável, etc.

Tamanho máx. do material 100 mm x 200 mm x 40 mm (L x P x A)

Área de impressão Máx. 80 mm x 80 mm

Resolução Alta resolução 529 dpi

Foto 353 dpi

Texto 265 dpi

Vetor 1058 dpi

Sentido de impressão Impressão unidirecional ou impressão bidirecional

Velocidade de impressão 
(Padrão)

Alta resolução 33 mm/seg.

Foto 50 mm/seg.

Texto 33 mm/seg.

Vetor 24 mm/seg.

Interface USB

Consumo de energia Aprox. 24 W

Ruído de funcionamento 70 dB (A) ou menos

Dimensões 286 mm x 383 mm x 308 mm (L x P x A)

Peso 10.8 kg

Itens incluídos Adaptador CA, cabo de alimentação, material de impressão de teste, cabo USB, torno, precauções de 
segurança, etc.


