
KLIKNIJ, 
ABY DO-
WIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ

Niezwłoczne rozpoczęcie 
personalizacji produktów bez 

specjalistycznej wiedzy

Intuicyjny i łatwy 
w obsłudze

Idealny do domu, biura lub 
warunków profesjonalnych

Zajmuje mniej miejsca

Sprzedaż atrakcyjnych 
produktów po bardzo 

niskich kosztach

Znakomity zwrot 
z inwestycji

Nie wytwarza pyłu, wiórów, 
zapachów ani dymu

Szybki, czysty i cichy 

Zrób swój znak

Wejdź na rynek personalizacji i stwórz szeroką gamę niestandardowych produktów 
grawerowanych. Ploter grawerujący do metalu VersaSTUDIO MPX-90S to 
ekonomiczny i przyjazny dla użytkownika sposób znakowania złota, stali, srebra, 
tytanu, mosiądzu i aluminium.

Biurkowe urządzenie do druku na metalu



Firma Roland DG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, materiałów lub akcesoriów bez uprzedzenia. Rzeczywista wydajność może się różnić. Aby uzyskać optymalną jakość 
wydruków, może być wymagana okresowa konserwacja elementów krytycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z przedstawicielem fi rmy Roland DG. Brak gwarancji czy 
poręczeń wynikających z innych przesłanek niż wyraźnie określone przez producenta. Roland DG nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia przypadkowe lub wtórne, dające się przewidzieć lub nie, 
spowodowane przez wady w takich produktach. Powielanie lub wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim jest regulowane prawem lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Klienci są zobowiązani 
do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i są odpowiedzialni za wszelkie ich naruszenia. Korporacja Roland DG posiada licencję na technologię MMP od Grupy TPL.

Podane specyfi kacje, konstrukcje i wymiary mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

Ciesz się spokojem ducha dzięki jednemu z najbardziej wszechstronnych pakietów gwarancyjnych w branży, dołączonemu do modelu VersaSTUDIO MPX-90S.

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA:

www.rolanddg.eu

Obecnie istnieje więcej sposobów 
na rozpoczęcie sprzedaży produktów przy 
bardzo małym początkowym kapitale, 
a potencjał zysku jest ogromny.

Zmieścisz całą fi rmę na biurku lub 
stole kuchennym i stworzysz podstawę 
do stworzenia czegoś jeszcze większego 
w przyszłości.

Mniej miejsca – więcej 
możliwości

Artykuły biurowe z nazwą fi rmy

BreloczkiBiżuteria i zawieszki

Grawerowane nagród

Nieśmiertelniki

Model MPX-90S

Materiały drukowalne Złoto, srebro, miedź, platyna, mosiądz, aluminium, żelazo, stal nierdzewna itp.

Maks. rozmiar materiału 100 mm x 200 mm x 40 mm (szer. x gł. x wys.)

Obszar druku Maks. 80 mm × 80 mm

Rozdzielczość Wysoka rozdzielczość 529 dpi

Fotografi a 353 dpi

Tekst 265 dpi

Wektor 1058 dpi

Kierunek druku Nadruk jednokierunkowy lub dwukierunkowy

Prędkości drukowania 
(domyślna)

Wysoka rozdzielczość 33 mm/s

Fotografi a 50 mm/s

Tekst 33 mm/s

Wektor 24 mm/s

Złącze USB

Pobór mocy Ok. 24 W

Poziom hałasu podczas pracy 70 dB (A) lub mniej

Wymiary 286 mm x 383 mm x 308 mm (szer. x gł. x wys.)

Masa 10,8 kg

W komplecie Zasilacz sieciowy, przewód zasilający, testowy materiał drukarski, kabel USB, środki ostrożności itp.


