
DAHA 
FAZLASINI 
ÖĞRENMEK 
İÇIN TARAYIN

Uzmanlık gerektirmeden hemen 
ürünleri özelleştirmeye başlayın

Kullanımı Kolay 
ve Kullanıcı Dostu

Her türlü ev, ofis veya profesyonel 
ortam için mükemmel

Az Yer Kaplama

İstenilen ürünleri çok düşük 
maliyetlerde satın

Mükemmel Yatırım 
Geri Dönüşü

Toz, talaş, koku veya duman 
oluşturmaz

Hızlı, Temiz ve Sessiz 

Adınızı Duyurun

Kişiselleştirme pazarına adımınızı atın ve birbirinden çeşitli özel kazınmış ürünler üretin. 
VersaSTUDIO MPX-90S metal gravür makinesi; altın, çelik, gümüş, titanyum, pirinç 
ve alüminyum üzerine kazıma yapmanın uygun maliyetli ve kullanıcı dostu bir yoludur.

Masaüstü Metal Baskı



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. 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.

Listelenen teknik özellikler, tasarımlar ve ölçüler herhangi bir bildirim yapılmadan değiştirilebilir. 

VersaSTUDIO MPX-90S ile birlikte verilen sektördeki en kapsamlı garanti paketlerinden biriyle tam gönül rahatlığının keyfi ni çıkarın.

YETKİLİ BAYİ:

www.rolanddg.eu

Artık çok düşük bir başlangıç sermayesi 
ve büyük kâr potansiyeli ile ürünleri satmaya 
başlamanın her zamankinden daha fazla 
yolu var.

İşletmenizin tamamını bir ofi s masasına veya 
mutfak masasına sığdırabilir ve gelecekte 
işletmenizi daha da büyütmek için bir temel 
oluşturabilirsiniz.

Daha Az Alan, Daha 
Fazla Fırsat

Marka Etiketli Kırtasiye Ürünleri

AnahtarlıklarMücevherler ve Kolyeler

Kupa Gravür Baskı

Künyeler

Model MPX-90S

Basılabilir malzeme Altın, gümüş, bakır, platin, pirinç, alüminyum, demir, paslanmaz çelik vb.

Maks. malzeme boyutu 100 mm x 200 mm x 40 mm (G x D x Y)

Baskı alanı Maks. 80 mm x 80 mm

Çözünürlük Yüksek çözünürlük 529 dpi

Fotoğraf 353 dpi

Metin 265 dpi

Vektör 1058 dpi

Baskı yönü Tek yönlü baskı veya çift yönlü baskı

Baskı hızı (Varsayılan) Yüksek çözünürlük 33 mm/sn.

Fotoğraf 50 mm/sn.

Metin 33 mm/sn.

Vektör 24 mm/sn.

Arayüz USB

Güç tüketimi Yaklaşık 24 W

Çalışma gürültüsü 70 dB (A) veya daha az

Boyutlar 286 mm x 383 mm x 308 mm (G x D x Y)

Ağırlık 10,8 kg

Dâhil olan ögeler AC adaptörü, güç kablosu, test amaçlı baskı malzemesi, USB kablosu, Güvenlik Önlemleri vb.


