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OM MEER 
TE WETEN 
TE KOMEN

Onmiddellijk aan de slag met het 
individualiseren van producten 

zonder expertise

Intuïtief 
en gebruiksvriendelijk

Perfect voor elk huis, kantoor 
of professionele omgeving

Kleine voetafdruk

Verkoop veelgevraagde 
producten tegen zeer lage kosten

Geweldige ROI

Produceert geen stof, 
spaanders, geuren of rook

Snel, schoon en stil 

Druk uw stempel

Zet uw eerste stappen in de markt voor personalisering en creëer een breed 
scala aan op maat gemaakte gegraveerde producten. De VersaSTUDIO MPX-90S 
graveermachine voor metaal is een voordelige, gebruiksvriendelijke manier om te 
printen op goud, staal, zilver, titanium, messing en aluminium.

Desktopprinten op metaal



Roland DG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specifi caties, materialen of accessoires. Het uiteindelijke resultaat kan variëren. Voor een 
optimale uitvoerkwaliteit kan periodiek onderhoud aan kritieke onderdelen nodig zijn. Neem contact op met uw Roland DG-dealer voor meer informatie. Er wordt geen andere garantie of waarborg 
geïmpliceerd dan uitdrukkelijk vermeld. Roland DG is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, al dan niet voorzien, veroorzaakt door defecten aan dergelijke producten. De reproductie of het 
gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is onderworpen aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetten 
en zijn aansprakelijk voor elke inbreuk. Roland DG heeft de MMP-technologie in licentie gekregen van de TPL-groep.

De vermelde specifi caties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. 

Geniet van totale gemoedsrust dankzij een van de meest uitgebreide garantiepakketten in de industrie, standaard bij de VersaSTUDIO MPX-90S.

GEAUTORISEERDE DEALER:

www.rolanddg.eu

Er zijn nu meer manieren dan ooit om al 
producten te verkopen met een bijzonder laag 
startkapitaal en met enorme potentiële winst.

Uw hele bedrijf vindt plaats op een 
kantoorbureau of een keukentafel. 
Zo kunt u de basis leggen voor iets 
groters in de toekomst.

Minder ruimte – meer 
kansen

Bedrijfsuitrusting in de eigen huisstijl

SleutelringenSieraden en hangers

Graveren van trofeeën

Hondenpenningen

Model MPX-90S

Printbaar materiaal Goud, zilver, koper, platina, messing, aluminium, ijzer, roestvrij staal, enz.

Max. afmetingen materiaal 100 mm x 200 mm x 40 mm (b x d x h)

Printbaar oppervlak Max. 80 mm x 80 mm

Resolutie Hoge resolutie 529 dpi

Foto 353 dpi

Tekst 265 dpi

Vector 1058 dpi

Printrichting Unidirectioneel of bidirectioneel printen

Printsnelheid 
(standaard)

Hoge resolutie 33 mm/sec

Foto 50 mm/sec

Tekst 33 mm/sec

Vector 24 mm/sec

Interface USB

Stroomverbruik Ca. 24 W

Werkingsgeluid 70 dB (A) of minder

Afmetingen 286 mm x 383 mm x 308 mm (b x d x h)

Gewicht 10,8 kg

Inbegrepen AC-adapter, voedingskabel, printmateriaal voor proefdrukken, USB-kabel, veiligheidsinstructies enz.


