IMPRESSÃO EM
TÊXTEIS SOB PEDIDO
PARA PEÇAS
DE VESTUÁRIO
E TECIDOS

Impressora plana Direct-to-Textile e Direct-to-Garment
Disponível em 3 tamanhos de mesa, com uma mesa de vácuo incluída,
juntamente com um sistema de suportes opcional que permite imprimir
até 6 peças num único fluxo de trabalho. Está disponível um sistema de tinta
bulk de 1 litro para reduzir os custos de impressão e descomplicar as tiragens.

IMPRIMA EM PEÇAS
DE VESTUÁRIO
E TECIDOS
Uma solução Direct-toTextile e Direct-to-Garment
flexível para imprimir
em peças de vestuário
e em tecidos, tudo com
um único equipamento.

Visite www.rolanddg.eu
para mais informações

SOLUÇÃO DIGITAL
SOB PEDIDO

ECONOMIA
NA AQUISIÇÃO
E OPERAÇÃO

TINTAS
DE DESEMPENHO
CERTIFICADO

Ofereça peças únicas
personalizadas e prazos
de entrega rápidos para
tiragens curtas sob pedido,
como solução alternativa
ou complementar de outros
métodos, como a serigrafia.

Sem taxas de configuração
e com um fluxo de trabalho
digital simples para custos de
produção baixos e um rápido
retorno do investimento, com
custos de impressão realistas
de aprox. €0,50 por peça*.

A tinta usada na XT-640S-F
alcança um excelente
desempenho nos testes
de lavagem comerciais
e possui a certificação
ECO PASSPORT by
OEKO-TEX®.

Ideal para impressores de vestuário, fabricantes de tecido ou para todos aqueles que produzem tecidos personalizados.
Ideal para responder a diversas exigências na impressão de têxteis, desde artigos de moda, desporto e lazer, bem como
vestuário urbano. Os utilizadores podem imprimir diretamente em algodão, tecidos ricos em algodão, poliéster branco,
ganga, couro** e muito mais.

T-SHIRTS

BOLSAS

TECIDO

JEANS/CASACOS
Especificações

Modelo

XT-640S-F200

XT-640S-F300

Método de impressão
Tamanho da mesa
Cartuchos de tinta

1696 (L) x 2090 (D) mm

1696 (L) x 3090 (D) mm

1696 (L) x 3818 (D) mm

Tipos

INKU DTG

Cores

Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Branco

Configurações de tinta

CMYKWhWh

Resolução de impressão (dpi)

Máximo 1440 dpi

Configuração de altura
do material

Manual, sensor automático

Controlo da superfície

Manual, sensor automático

Requisitos energéticos

230V 16A 2P+E

Dimensões

XT-640S-F400

Jato de tinta Piezo

Impressora
Torre de controlo

Acessórios incluídos

2835 (L) x 2152 (D) x 1780 (A) mm
530 (L) x 530 (D) x 1080 (A) mm

2835 (L) x 3152 (D) x 1780 (A) mm
530 (L) x 530 (D) x 1080 (A) mm

2835 (L) x 3880 (D) x 1780 (A) mm
530 (L) x 530 (D) x 1080 (A) mm

Manual do utilizador, cabo de alimentação, caixa de ferramentas para a instalação

* Preços baseados na impressão Branco + CMYK usando o suporte de 300 x 400 mm, resolução 720 x 720. Os resultados podem variar.
** Devido à grande variedade de couro disponível, este material deve ser pré-tratado e testado
As especificações, desenhos e dimensões listadas podem estar sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Desfrute da tranquilidade de um dos pacotes de garantia mais abrangentes da indústria, incluído na XT-640S-F.

Itens opcionais
Código

Descrição

JIG-XTS-200-260

Suporte para artigo pequeno/médio Área de impressão 200 x 260 mm

JIG-XTS-300-400

Suporte para artigo grande/XL Área de impressão 300 x 400 mm

JIG-XTS-390-490

Suporte para artigo XL/XXXL Área de impressão 390 x 490 mm

DOCK-XTS-2

Suporte de acoplamento para
dois suportes JIG-XTS-300-400

DOCK-XTS-3

Suporte de acoplamento para três
suportes JIG-XTS-200-260 ou um
JIG-XTS-390-490

DOCK-XTS-BASE

Adaptador do suporte de acoplamento
(necessário para a impressão
com suporte)

ASB-640S

Barra antiestática

2 x TM-F-UN-1

Mecanismo de inclinação para
a impressora plana XT-640S-F200

3 x TM-F-UN-1

Mecanismo de inclinação para
a impressora plana XT-640S-F300

5 x TM-F-UN-1

Mecanismo de inclinação para
a impressora plana XT-640S-F400

XT-640S-KIT_EB1

Kit de instalação e manutenção
para cartuchos de 500 ml

Seis garrafas, sistema de tinta
XT-640S-KIT_EB2 recarregável com circulação de branco.
Inclui kit de instalação e manutenção

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. PANTONE® é propriedade da Pantone LLC. Todas
as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos donos. 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.
REVENDEDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.eu

