
Geniş Format UV-LED Yazıcı 

YÜKSEK
PERFORMANS 

Yüksek yoğunluklu ve üstün yapışkanlıklı UV mürekkeplerinin iki versiyonu da akrilik, 
PETG, PVC pano, köpük pano, PC, ahşap, oluklu polipropilen pano, alüminyum kompozit 
plaka, metal ve cam dahil olmak üzere etkileyici çeşitli yüzeylerle uyumludur. 

IU-1000F, etkileyici bir uygulama yelpazesi ve çarpıcı baskı kalitesi için hepsi bir arada, 
güçlü bir cihazda CMYK artı Beyaz, Glos ve Astar mürekkeplerini sunar. 
Koyu renkli ve rengarenk malzemelere benzersiz tasarımlar eklemek ve CMYK renklerini 
şeffaf akrilik panellerde öne çıkarmak için yüksek opaklıklı Beyaz mürekkep kullanın. 
Mat ve glos yüzeyler, gerçekçi dokular ve simüle edilmiş kabartmalı efektler oluşturmak için 
şeffaf (Glos) mürekkep kullanın. Astar mürekkep, akrilik ve cam* içeren bir dizi malzemeyi 
etkin şekilde hazırlar. GREENGUARD Gold sertifikalı mürekkepler, okullar ve hastaneler de 
dahil olmak üzere en hassas yerlerde kullanım için bile güvenlidir. 

IU-1000F ile işi ilk bitiren siz olun. “Standart” baskı modunda saatte yaklaşık 15 sert pano 
(1220 x 2440 mm/4’ x 8’) ve “Kaliteli” baskı modunda 10 pano yazdırın. 

Hassas derecelendirmeler gerektiren görüntülerde bile etkileyici biçimde verimli 
mürekkep kullanımı, mürekkep tüketimini en aza indirirken çarpıcı kalitede görüntüler 
elde edebileceğiniz anlamına gelir. Uzun ömürlü, düşük sıcaklıklı UV-LED lambalar, 
geleneksel UV lamba sistemlerine kıyasla daha fazla enerji tasarrufu yapar ve aksama 
süresini azaltır, böylece kâr marjlarınızı en üst seviyeye çıkarır.

YÜKSEKLİĞİ 110 mm’ye ve 
AĞIRLIĞI 45 kg/m²’ye
KADAR ULAŞAN 
MATERYALLERDE
ETKİLEYİCİ ÇOK YÖNLÜLÜK 

KÂR ETME 
POTANSİYELİNİZİ 
ARTIRMAK İÇİN CMYK, 
BEYAZ, GLOS VE ASTAR 

EXTRA HIZLI GERİ DÖNÜŞ 
SÜRELERİ İÇİN GÜVENİLİR 
VERİMLİLİK 

YÜKSEK KÂRLILIK 
İÇİN DÜŞÜK İŞLETME 
MASRAFLARI

IU-1000F UV-LED flatbed yazıcı, en yüksek performans ve sınırsız baskı olanakları için müşterilerinizin istekleri doğrultusunda hız, çok 
hassas renk üretimi ve müşterilerinizin talep ettiği yaratıcı baskı ifadeleri sunar. İşaretler, sergi grafikleri, iç dekor uygulamaları, backlit 
ekranlar, kanvas duvar sanatı ve daha fazlasını içeren bir dizi kârlı uygulama için en cazip seçenektir. 



YETKİLİ BAYİ

www.rolanddg.com.tr

Roland DG, teknik özelliklerde, malzemelerde veya aksesuarlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlere 
periyodik bakım gerekli olabilir. Lütfen ayrıntılar için Roland DG bayinize başvurun. Açıkça belirtilenler dışında hiçbir garanti verilmez. Roland DG, öngörülebilir olsun ya da olmasın, bu tür ürünlerdeki kusurların 
neden olabileceği herhangi bir olası zarardan veya ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Windows, Microsoft Corp.’un ABD’de ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar 
ilgili sahiplerine aittir. Telif hakkıyla korunan malzemelerin çoğaltılması veya kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası yasalara tabidir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla sorumludur ve ihlallerden sorumlu 
tutulurlar.

*Astar mürekkep yapışkanlığı yüzeye ve koşullara bağlı olarak değişebilir. Üretimden önce mürekkep 
yapışkanlığının test edilmesi önerilir.
Listelenen teknik özellikler, tasarım lar ve ebatlar haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Seçili görseller

IU-1000F
Baskı teknolojisi Piezo ink-jet

Medya
Maksimum boyut 2510 mm (G) × 1310 (Y) mm 
Maksimum kalınlık 110 mm
Maksimum ağırlık 45 kg/m2

Maksimum baskı alanı 2500 mm (G) × 1300 mm (Y) mm  

Mürekkep

Tür UV Kuruyabilen Mürekkep (UE, US)
Renk Altı renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Beyaz ve Glos) ve astar

Mürekkep şişesi kapasitesi C,M,Y,K,Gl,Ast: 1000 cc
Beyaz: 900 cc (US-WH), 850 cc (UE-WH)

Mürekkep tankı kapasitesi Her renk için 2500 cc
Mürekkep kurutma ünitesi UV-LED lambalar x 2
Baskı çözünürlüğü (dpi) Maks. 635 × 1800 dpi 
Medya vakum sistemi Ayarlanabilir vakum basıncına sahip dört bağımsız alan
Bağlantı USB3.0

Güç gereksinimleri EMEA 25A 3- aşama 400 V
NA/JPN 30A 3- aşama 220 V

Akustik gürültü seviyesi 75 dB (A) veya daha az
Boyutlar 4812 (G) × 2200 (D) × 1580 (Y) mm 
Ağırlık 1436 kg

Ortam
Sıcaklık 15 ila 30°C
Nem %40 ila 80

Dahili ögeler Yazılım, USB kablosu, temizleme seti, CD kılavuzları vb.

Yazılım Sistemi Gereksinimleri

Baskı Kontrolü 
(birlikte verilir)

İşletim Sistemi Windows® 10 Pro (64bit)
CPU Intel® Core™ i5, 2 GHz veya daha fazlası
RAM 8 GB veya daha fazlası
Video card
and monitor

16 bit renk ile 1.152 × 854 çözünürlük veya daha 
yüksek

Optical drive CD/DVD drive
USB USB3.0 port 

HDD Yükleme alanı 1 GB veya daha fazlası - Çalışma 
alanı 100 GB 

SAi 
PHOTOPRINT 
Roland Edition
(optional)

OS Windows® 8/10 Pro
CPU Intel® Core™ i7, 2 GHz veya daha fazlası
RAM 8 GB
Screen 
resolution

16 bit renk ile 1.152 × 854 çözünürlük veya daha 
yüksek

Optical drive CD/DVD sürücü

HDD Yükleme alanı GB veya daha fazlası - Çalışma alanı 
4 GB veya daha fazlası

Internet connection is required (for licence activation and service)

Consumables

Standart UV 
Mürekkep

US-CY Cyan 1000 cc
US-MG Macenta 1000 cc
US-YE Sarı 1000 cc
US-BK Siyah 1000 cc
US-WH Beyaz 900 cc
US-GL Glos 1000 cc (UE mürekkeple de kullanılabilir.)
US-PR* Astar 1000 cc (UE mürekkeple de kullanılabilir.)

Özel UV 
Mürekkep

UE-CY Cyan 1000 cc
UE-MG Macenta 1000 cc
UE-YE Sarı 1000 cc
UE-BK Siyah 1000 cc
UE-WH Beyaz 850 cc

Bakım Kiti IU-MNTKIT Taşıma filtresi 8 Parça / Emici 6 Parça

Temizleme Kiti IU-CLKIT

Kağıt havlu (1 Adet, 50 sayfa)
Dokumasız kumaş (1 Adet, 100 sayfa)
7 Polietilen eldivenler
14 Nitril lastik eldivenler
12 Temizleme çubukları

Temizleme 
Sıvısı US-CL Temizleme sıvısı, 500 cc

Buharlaşmış bileşenler, baskı anında ve sonrasında gözleri, burnu ve/veya boğazı hafifçe tahriş edebilir. Sürekli kapalı bir alanda baskı yapılıyorsa uçucu bileşimlerin yoğunluğu artar ve gözleri, 
burnu ve/veya boğazı tahriş eder. Roland DG, bir havalandırma sistemi kurmanızı ve bu ürünü iyi havalandırılan bir odada kullanmanızı şiddetle tavsiye eder. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel 
distribütörünüze veya satıcınıza başvurun

Bu cihaz çok çeşitli yüzeye baskı yapabilir. Ancak, baskı kalitesi veya mürekkep yapışması kullanılan yüzeye göre değişebilir ve en iyi baskı sonuçlarını elde etmek için yüzeyin uyumluluk açısından test 
edilmesi kesinlikle önerilir.

QR kodunu akıllı 
telefonunuzdan 
taratın ve ürünü 
çalışırken izleyin.


