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Pencere Grafikleri GiyimAfişler Posterler Çıkartmalar

Duvar Grafikleri
VG-640 ve VG-540 ‘ın üretim özellikleri sayesinde, büyük 
duvar kağıtları, tabela ve grafikler artık çoçuk oyuncağı.

Araç Grafikleri
VG Serisi’nin çok yönlü özellikleriyle, araç grafiklerini ve 

kaplamalarını, pencere grafiklerini ve büyük çıkartma projelerini 
hızlı ve etkili şekilde basın ve kesin.

Canlı görüntüler ve mükemmel sonuçlar
4 tamamen yeni baskı kafası 3 farklı boyutta hassas mürekkep damlacıkları püskürtür ve geniş baskı geçişi sağlar. 

Mürekkebin her bir damlası tam olması gerektiği yere düşerek güzel görüntüler oluşturur ve renkleri basım hızında bir 

araya getirir. 

Minimum maliyetle maksimum mürekkep kalitesi
Yeni TrueVIS Mürekkep katı çevresel standartları karşılarken, geniş renk yelpazesi, daha iyi çizgi ve tonları ve doğada 

çözünen teknolojisiyle alanında büyük bir adımdır. Göz alıcı yeni mürekkep sistemi, daha az atıkla temiz bir kullanım 

sağlayan yeniden kullanılabilir tutucularına mükemmel uyan 500cc’lik keseler kullanır. Kullanıcılarına maksimum üretim ve 

daha iyi sonuçlar sunmak için 4-renk, 7-renk veya 7-renk artı Beyaz seçeneklerini içeren şekillerde mevcuttur.

Yeni kesim teknolojisi hassasiyeti geliştirir ve zaman kazandırır
TrueVIS günümüzün en gelişmiş bas kes teknolojisini bünyesinde barındırır. Yeni kesici kafa taşıyıcısı ve bıçağıyla, arttırılmış 

kesme kuvveti ve hassasiyeti sayesinde daha geniş medya çeşitliliği ile çalışma fırsatı sunuyor.

Teknolojinizle iletişim kuran akıllı teknoloji*
Yeni kablosuz Roland DG Mobil Panel’i, Bluetooth bağlantısı ile IOS ve Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonunuz 

üzerinden de VG serisinin kontrol panel fonsiyonlarını kullanmanıza olanak tanır. Bu sayede anlık durum güncellemelerini 

alabilir, üretimi, baskı testlerini ve temizlik fonksiyonlarını uzaktan yönetebilirsiniz.

Yeni VersaWorks® Dual RIP dahil
Roland DG’nin güçlü ve hassas VersaWorks® Dual RIP yazılımı katman ve şeffaflık kullanıldığında gelişmiş dosya üretimi için 

kullanılan PostScript ve PDF dosyalarını kendiliğinden destekler.



Vizyonunuza hayat verin
Yeni TrueVIS VG-640 ve VG-540 ile bas&kes’in geleceği elinizde.Ürünlerinizin son hali düşünülerek 
tasarlandı. Renkli çıkartmalar. Sarsıcı tabelalar. Canlı araç grafikleri. Çünkü talep edildiği zaman hepsini 
üretmek durumunda olduğunuzu biliyoruz.
VG Serisi ile, bütünlenmiş baskı ve kesim şimdi her zamankinden daha etkili ve verimli. Güzel baskılar 
çıkartan yeni baskı kafaları. Geniş bir renk yelpazesi sunan yeni mürekkepler. Hassaslığı artıran yeni kesim 
fonksiyonu. Telefon ve tabletinizle bağlantı kurmayı sağlayan yeni teknoloji. 

Yeni TrueVIS 
Mürekkep
Yeniden kullanılabilir 
tutucular ile 500 cc’lik 
torbalar içinde canlı, 
hızlı kuruyan mürekkepler.

Yeni Kesici
Arttırılmış kesme 
kuvveti ve 
hassasiyeti.

Yeni LED 
Aydınlatma
Aydınlatılmış baskı 
kafa taşıyıcısı ve 
bakım alanı.

*Akıllı telefon / tablet dahil değildir.

3 Mürekkep Biçimi
Çift CMYK
7 renkli (CMYKLcLmLk)
8 renkli (CMYKLcLmLkWh).

Entegre Kontur Kesimi
Baskı ve kontur kesimiyle çok 
yönlülüğünüzü artırın. Veri 
sıralaması, delikli kesim ve 
yüksek hassasiyetli çoklu kesim 
gibi gelişmiş özellikler içerir.

Güçlü Yeni 
VersaWorks Dual RIP Yazılımı
Gelişmiş dosya üretimi için PostScript 
ve PDF dosyalarını kendiliğinden 
destekler.

4 Yeni Baskı Kafası
3 boyutta hassas mürekkep 
damlacıkları ve geniş baskı geçişi 
yüksek kaliteli çıktı ve etkili mürekkep 
kullanımını ortaya koymaktadır.

Yeni Mobil Paneli*
Akıllı telefonunuz veya 
tabletinizle uzaktan kontrol 
imkanı.



Önemli Noktalar ve Özellikler
•  64-inç ve 54-inç’ lik yazıcılar ve entegre kontur kesimi.

•  Yeni TrueVIS Mürekkep yeniden kullanılabilir tutucular ve 
500cc’ lik keselerle gelir.

•  4 yeni baskı kafası, maksimum hızla, kaliteyle ve 
verimlilikle mürekkep damlacıklarını püskürtür (900 dpi’ya 
kadar).

•  Yeni Bluetooth bağlantılı Roland DG Mobil Paneli akıllı 
telefon veya tabletler için kontrol paneli operasyonu 
özelliği sağlar.

•  Daha yüksek kesme kuvveti, hassasiyeti ve medya 
uyumluluğu için yeni kesici taşıyıcısı, bıçak tutucu ve 
bıçak.

•  Parlak LED aydınlatma baskı ve bakım alanlarını 
aydınlatarak görünülürlüğü arttırır.

Roland DG  özelliklerinde, materyallerinde veya aksesualarında, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklını tutar. Asıl ürünler farklılık gösterebilir. En iyi ürün kalitesi için, önemli 
parçalar için periyodik aralıklarla bakım yapmak gerekebilir. Lütfen detaylar için Roland DG satıcınızla irtibata geçin. Açıkça belirtilenler dışında hiçbir garanti veya güvence garanti edilmez. Öngörülebilir olsun 
veya olmasın, ürünlerde meydana gelebilecek herhangi bir tesadüfi hata veya dolaylı hatadan ötürü Roland DG sorumlu tutulmamalıdır. PANTONE , Pantone LLC ‘nin malıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili 
sahiplerinin mülkiyetindedirTelifli materyalin yeniden basımı veya kullanım hakkı ulusal ve uluslarası kanunlar tarafından korunmaktadır. Müşteriler uygulanmakta olan tüm kanunlara uymalıdır, aynı zamanda 
herhangi bir ihlalde  kendileri sorumludur. Roland DG Şirketi MMP teknolojisi lisansını TPL Grup’ tan almıştır.

Yetkili Satıcı:
www.rolanddg.com.tr

• 3 mürekkep biçimi: Çift CMYK, 7 renkli (CMYK artı açık cyan, 
macenta ve açık siyah ), 8 renkli (CMYK artı açık cyan, 
macenta, açık siyah ve beyaz).

•  Baskı hızları
      -  7 renkli, standart mod, 900x600dpi, 10pass,        

        çift yönlü: 8.3m²/s;
      -  4 renkli standart mod, 900x600dpi, 6pass,  
        çift yönlü: 14.2m²/s.

•  Yeni VersaWorks Dual RIP yazılımı şeffaflık kullanıldığında 
dosya üretimi için kullanılan PostScript ve PDF dosyalarını 
kendiliğinden destekler.

•  Motor ve tahrik sistemleri büyük ölçekli üretimler için 
mükemmel dayanıklılık sağlar.

•  Opsiyonel take-up (medya toplayıcı) ve kurutucu üniteleri 
uzun üretim sırasında performansı en iyi hale getirmek için 
kullanılır.

Daha detaylı bilgi ve özellikler için 
www.rolanddg.com.tr adresini ziyaret ediniz


