Çok Yönlü, Doğrudan ve Dolaylı Süblimasyon Yazıcı

Tanıtım
malzemeleri

Moda

Spor
malzemeleri

Dış giyim

• SİLİNDİR
• ISI PRES
• 3D VAKUM

3D nesneler

Texart RT-640M, tek bir uygun fiyatlı cihaz içinde transfer kağıdına ve doğrudan tekstil
ürününe baskı yapılmasını sağlamak için akıllıca tasarlanmış çok işlevli geniş formatlı bir
süblimasyon yazıcıdır. Kısa vadede, isteğe bağlı üretim için en iyi seçim olan RT-640M,
maksimum çok yönlülük, esneklik ve olağanüstü baskı kalitesi sunar. Hem doğrudan hem
de dolaylı süblimasyon yapabilen tek bir yazıcı varken neden iki yazıcı arasında seçim
yapasınız?

KAĞIT
ÜZERİNDE
DİJİTAL
TRANSFER
BASKI

Sert yüzeyler

ÇOK YÖNLÜ
SÜBLİMASYON CİHAZI.
TRANSFER KAĞIDININ ÜSTÜNE VE
DOĞRUDAN TEKSTİLE BASKI YAPIN.

Doğrudan Baskı ve Dijital Transfer
RT-640M’nin benzersiz baskı özellikleri; aynı mürekkebi ve RIP’i kullanarak polyester esaslı/kaplanmış tekstillere ve
ayrıca boya süblimasyon transfer kağıdına doğrudan baskı yapabileceğiniz anlamına gelir. Benzerleri arasında bunların
hepsini bir arada yapabilen başka bir cihaz yoktur.
Özel olarak formüle edilmiş Texart süblimasyon mürekkepleri ve endüstri lideri Ergosoft Roland Edition 2 RIP yazılımını
(yazıcı paketinde bulunur) kullanarak, tekstil baskısının kazançlı dünyasına girmek adına gereken her şeye sahip olmak
için bir baskı sonrası süblimasyon sistemi (ısı pres, silindir, 3D vakum veya reaktivatör fırın gibi) eklemeniz yeterlidir.

TEKSTİL
ÜZERİNDE
DİJİTAL
DOĞRUDAN
BASKI

• SİLİNDİR
• REAKTİVATÖR
FIRINI

Düzgün Gerdirme
RT-640M istikrarlı ve kesintisiz üretim sağlamak için ayarlanabilir bir ön silindir sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca medya
toplama sistemi ile bir araya getirildiğinde eğilmeler olmadan bile eşit gerginlik sağlar.
Yazıcı yatağındaki bir mürekkep toplama kanalıyla RT-640M, vual kumaş veya bayrak malzemeleri gibi ince alt yüzeylere
mükemmel şekilde baskı yapar. Sonuçlar ısı bağlama için hazırlık aşamasında toplama sistemine mükemmel bir şekilde
sarılmış detaylı, hassas ve doğru baskılardır.
4 Renk CMYK

8 Renk CYMKcLmLyOrViFpFy

Yüksek Hız (540x360/2GEÇİŞ) 32,6 m²/g

Yüksek Hız (540x360 / 4GEÇİŞ) 16 m²/g

Üretim (540x360/3GEÇİŞ) 22,0 m²/g

Üretim (540x360/6GEÇİŞ) 10,7 m²/g

Standart (360x720/4GEÇİŞ) 16,0 m²/g

Standart (360x720/8GEÇİŞ) 8 m²/g

Yüksek Kalite (720x720/8GEÇİŞ) 8 m²/g

Yüksek Kalite (720x720/12GEÇİŞ) 5.4 m²/g

Geniş Malzeme Yelpazesi
RT-640M cihazı, çok çeşitli farklı malzeme ve ürüne baskı yapılmasını sağlar.
Dolaylı transfer yöntemini kullanarak (kâğıt ile) polyester kumaşlara, karışık polyester/pamuk*, LYCRA®, naylon, kaplanmış
yüzey ve ön işlem görmüş metaller üzerine baskı yapabilirsiniz.

Arkadan
aydınlatma

Bayraklar

Spor giyim

Texart mürekkepleri ile canlı renkler, sorunsuz geçişler ve süper net görüntüler
RT-640M, 1000cc’lik torbalarda özel olarak formüle edilmiş Roland Texart SBL3 mürekkep kullanır ve hızlı kuruma süreleri
ve transfer oranları sunar. Mükemmel renk titreşiminin yanı sıra çok çeşitli malzemeler üzerinde dayanıklı yıkanabilirlik ve
yüksek kaliteli çıktı sunar.
4 renk (CMYK) ve 8 renk (CMYKLcLmOrVi) Texart mürekkebi bulunan renkler, zengin siyahlar ve keskin ayrıntılar ile canlı
renkler üretir. 8 renkte, Turuncu ve Mor mürekkebin eklenmesi parlak kırmızılar, yoğun turuncular ve koyu morlar ile son
derece geniş bir renk gamı sağlarken, Açık Cyan ve Açık Macenta ince tonlamalar ve hassas ten tonları sunar.

Afişler

Tekstil bazlı
tabelalar

Ev tekstilleri

Texart mürekkebi, moda, spor giyim, dekor ve göz alıcı işaretler için yüzlerce canlı floresan rengi ve yumuşak pastel
tonları üreten Floresan Pembe ve Sarı mürekkeplerinde de mevcuttur.

ErgoSoft Roland Edition 2
Roland RT-640M ile mükemmel bir şekilde bütünleşmek için geliştirilen ErgoSoft Roland Edition 2, sezgisel
görüntü düzenleme ve baskı çıktı araçlarını kapsamlı renk yönetimi ve gelişmiş iş akışı özellikleriyle birleştirerek
kullanıcıların minimum atık ve maksimum sonuçlarla birden çok yazdırma işini üstlenmelerini sağlar. ErgoSoft Roland
Edition 2, daha hızlı RIP zamanları ve işleme (%40’a kadar daha hızlı), 8 renkli mürekkep seti için basitleştirilmiş bir
profil oluşturma işlemi, Renk Kitapları (FOGRA ve Pantone® dahil) oluşturma veya içe aktarma yeteneği ve renk
çıktınızı otomatik olarak optimize etmek ve iş akışınızı hızlandırmak için tasarlanmış daha pek çok şey için bir PDF
motoruna sahiptir.

*> 70% polyester & testing of exact media is recommended

Doğrudan baskı yaparken, çok çeşitli tek ve çift taraflı önceden kaplanmış polyester kumaşlar mevcuttur; bayrak,
polyester, örgü, arkadan aydınlatmalı, vual, block out ve afişler gibi…

Teknik Özellikler
Baskı teknolojisi

Medya

SBL3-CY

Cyan, 1000cc

Kalınlık

Maks. 1 mm (39 mil)

SBL3-MG

Macenta, 1000cc

Rulo dış çapı

Maks. 210 mm (8.3 in.)

SBL3-YE

Sarı, 1000cc

Rulo ağırlığı

Maks. 40 kg (88 lb)

SBL3-BK

Siyah, 1000cc

Çekirdek çapı*1

76.2 mm (3 inç) veya 50.8 mm (2 inç)

SBL3-LC

Açık Cyan, 1000cc

SBL3-LM

Açık Macenta, 1000cc

Maks. 1615 mm (63.6 in.)
Texart mürekkebi, 1000 cc kese

SBL3-OR

Turuncu, 1000cc

SBL3-VI

Mor, 1000cc

Renkler

4 Renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah)
8 Renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Açık Cyan, Açık Macenta, Turuncu, Mor)
8 renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Floresan Pembe, Floresan Sarı, Turuncu, Mor)
(CMYK+LcLmOrVi ve CMYK+OrViFpFy seçeneklerinden seçim yapın)

SBL3-FP

Floresan Pembe, 1000cc

SBL3-FY

Floresan Sarı, 1000cc

Mesafe doğruluğu*3

Kat edilen mesafenin ± %0.3’ünden daha az hata veya ± 0,3 mm, hangisi daha büyükse.

Bağlantı

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, otomatik anahtarlama)

Güç tasarrufu fonsiyonu

Otomatik uyku özelliği

Güç gereksinimleri

AC 100 ila 240 V ± %10, 1,5 A, 50/60 Hz

Çalışma sırasında

Yaklaşık 140 W

Uyku modu

Yaklaşık 31 W

Çalışma sırasında

62 dB (A) veya daha az

Bekleme sırasında

49 db (A) veya daha az

Boyutlar (stand ile)

2650 (G) x 795 (D) x 1600 (Y) mm (104.4 x 31.3 x 63 in.)

Ağırlık (stand ile)

160 kg (353 lbs)

Ortam

Texart
mürekkep

Türleri

Maks. 1440 dpi

Akustik gürültü
seviyesi

Açıklama

259 ila 1625 mm (10,2 ila 64 inç)

Baskı çözünürlüğü

Güç tüketimi

Model

Genişlik

Baskı genişliği*2

Mürekkep

Mürekkep
Piezoelektrik inkjet

Açık

Sıcaklık: 18 ila 25 °C (64,4 ila 77 °F), nem: %35 ila 65 RH (yoğuşmasız)

Kapalı

Sıcaklık: 15 - 30 °C (59 - 86 °F), nem: %20 - 80 RH (yoğuşmasız)

Dahili parçalar

RIP yazılımı, toplama sistemi, özel stantlar, güç kablosu, medya kıskaçları, medya tutucu,
Kullanım Kılavuzu, vb.

Yazılım

4 renkli mürekkep yapılandırması için VersaWorks 6 veya ErgoSoft Roland Edition 2 seçimi
8 renkli mürekkep yapılandırması için ErgoSoft Roland Edition 2

VersaWorks 6 Sistem Gereksinimleri

Ergosoft Roland Edition 2

İşletim
Sistemi

Windows® 10 (32/64-bit)
Windows® 8/8.1 (32/64-bit)
Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64-bit)

İşletim
sistemi

İşlemci

Intel® Core™ 2Duo, 2.0 GHz veya daha hızlısı
önerilir

Windows® 10 (32/64-bit)
Windows® 8/8.1 (32/64-bit)
Windows® 7 Professional (32/64-bit)
Windows® 7 Home (32/64-bit)

İşlemci

Intel® Core™ i3; 3 GHz veya daha hızlısı önerilir

RAM

2 GB veya daha fazlası önerilir

RAM

8 GB veya daha fazlası önerilir

Ekran kartı
ve monitör

1280 x 1024 veya daha fazla çözünürlük
önerilir

Ekran kartı
ve monitör

1600 x 900 veya daha yüksek ekran
çözünürlüğü önerilir

Boş sabit
disk alanı

40 GB veya üstü önerilir

Boş sabit
disk alanı

100 GB veya daha fazlası önerilir

Optik
sürücü

DVD-ROM

Diğer

İnternet bağlantısı önerilir

*1 Bu makine için medya tutucu, 76.2 mm (3 inç) çapında bir kağıt tüpü olan medya ruloları için özel olarak tasarlanmıştır. 50.8 mm (2 inç) medya
rulolarını kullanmak için, opsiyonel medya flanşları gereklidir. *2 Üretim akışının uzunluğu, yazılım programının sınırlamalarına tabidir. *3 • Medya
türü: Roland DG Corporation tarafından belirtilen medya. • Sıcaklık: 25 °C (77 °F), nem: %50 • Rulo medya doğru şekilde yüklenmelidir. • Medyanın
genişlemesi/daralması hariç • Bu makinenin tüm düzeltmeleri veya ayar fonksiyonları doğru şekilde yapılmıştır. • Baskı yolalımı: 1 m.

Roland, teknik özellikler, malzemeler veya aksesuarlarda haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktılar değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlere periyodik bakım gerekebilir. Detaylar için lütfen Roland bayiniz ile irtibata geçin. Açıkça belirtilen
dışında hiçbir garanti veya güvence verilmemektedir. Roland bu tür ürünlerdeki kusurlardan kaynaklanan öngörülebilir olsun olmasın tesadüfi veya sonuç olarak meydana gelen hasarlardan sorumlu olmayacaktır. PANTONE®, Pantone LLC’nin malıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin
mülkiyetindedir. Telif hakkıyla korunan malzemelerin çoğaltılması veya kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası yasalara tabidir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla yükümlüdür ve herhangi bir ihlalden sorumludurlar. Roland DG Corporation, MMP teknolojisinin lisansını TPL Group’tan almıştır.

SEÇİLİ GÖRSELLER TARAFINDAN TEMİN EDİLMİŞTİR

www.rolanddg.com.tr

