
Kişiselleştirilmiş metninizi girin, bir grafik yükleyin, tasarımlarınız plastik ve diğer 
materyaller üstündeki metalize folyoya hassasiyetle ve kolayca aktarılır.
LD-80, kişiselleştirme işiniz için birkaç dakika içinde sıradan ürünleri harika bir 
seviyeye taşımak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

LAZER DEKORASYON
DİJİTAL KİŞİSELLEŞTİRME
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4 Kolay Adımda Benzersiz Şekilde Özelleştirilmiş Ürünler Yaratın
LD-80’in karmaşık işletim prosedürleri yoktur ve 4 adımlı basit bir süreç sağlar.

Ürününüzü makineye 
yerleştirin

Seçtiğiniz folyoyu 
ekleyin

Tasarımınıza METAZA
Studio Yazılımı ile lazer 

baskı yapın

Özelleştirilmiş 
ürününüz satışa hazır

Önemli Noktalar & Özellikler
• Kullanımı kolay METAZAStudio Yazılımı içerir • Sıcak folyo damga malzemesi çok çeşitli renk ve tiplerde

   mevcuttur *
• ABS, akrilik, polikarbonat, polipropilen ve polistiren  
  üzerine lazer baskı yapar • Birden fazla müşteriye ürün üretmek için sayı ve

  isim dahil olmak üzere seri verileri girin• Dahili kıskaç nesneleri yerinde tutar ve hızlı kuru Ium
  sağlar • Isı transferi kişiselleştirmesi için 1. sınıf lazerin kullanıldığı

  işletimi güvenli, tamamen kapalı bir makine

• Özel elektrik kurulumu gerektirmez

• Düğmeye dokunulduğunda bir lazer işaretçi, hassas
  ortam konumlandırması için medyadaki başlangıç
  noktasını gösterir

• Her yere götürebileceğiniz kompakt, taşınabilir makine
  ile bir mağazanın ötesine geçin

* Başarılı metin ve görüntü sonuçları, folyo ve medyanın doğru kombinasyonuna bağlıdır. En iyi sonuç için, 
nihai üretimden önce folyo transferini test edin.

Tasarım seçenekleri

Baskı Yapılabilir 
Alan

Arayüz

Dahili parçalar

Vektör / anahat, bölge doldurma (tarama 
satırı, ada doldurma), metin, illüstrasyon

80 mm x 80 mm

USB

Merkezi kıskaç, kalibre, AC adaptörü, 
güç kablosu, USB kablosu, CD-ROM vb.

Özel AC adaptörü:
AC 100 ila 240 V ±% 10, 50 / 60Hz
Ana ünite:
DC19V, 1.0A

Sıcaklık:
10 ila 30 °C (50 ila 86 ° F)
Nem:% 35 ila 80 (yoğuşmasız)

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

12 kg

Power requirements

Çevre

Boyutlar

Ağırlık

Teknik özellikler, tasarım ve boyutlar haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Roland Care Garantisi

LD-80 ile birlikte sektördeki en kapsamlı garanti paketlerinden birine sahip olmanın rahatlığını yaşayın

DGSHAPE Vaadi
DGSHAPE, Roland DG’nin 30 yıllık yenilikçi 3D teknolojilerini miras alan ve Roland DG’den ayrı bir birim haline getirilen yeni işletmenin adıdır. DGSHAPE’in temel misyonu “Yenilik yarat, 
hayatı daha iyi kıl”, fikirleri hayata geçiren , işletme süreçlerinde devrim yaratan ve daha iyi bir gelecek şekillendiren dijital teknolojiler sunma üzerine odaklanır. Amacımız; bireysel ustalıktan 
üretim, sağlık ve daha fazlasına kadar çok sayıda çaba boyunca özel bir değer sağlamak için insan yaratıcılığını dijital iş akışlarıyla kaynaştırmaktır.

Roland DG özellikler, malzemeler veya aksesuarlar konusunda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktılar değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı 
kalitesi için kritik bileşenlerin periyodik bakımlarının yapılması gerekebilir. Detaylı bilgi için lütfen Roland DG bayiniz ile iletişime geçin. Açık olarak belirtilen durumlar haricinde garanti
uygulanmaz. Roland DG, bu ürünlerdeki kusurlardan kaynaklanan, öngörülebilir olan ya da olmayan arızi veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. 
Üç boyutlu veri dosyaları telif hakkı kapsamında korunabilir. Telif hakkıyla korunan materyallerin çoğaltılması veya kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara tabidir. Müşteriler
yürürlükteki tüm kanunları gözetmekle yükümlüdür ve herhangi bir ihlale karşı sorumludurlar. Roland DG Corporation, TPL Group tarafından MMP teknolojisi ile yetkilendirilmiştir.

YETKİLİ BAYİ: www.rolanddg.com.tr


