
Tezgahüstü UV Flatbed Yazıcı



Gerçek mi yoksa Baskı mı?

Tezgahüstü UV Flatbed Yazıcı

VersaUV LEF2-200, çarpıcı, birinci sınıf kalitedeki fotoğrafları, 
grafikleri ve metinleri neredeyse her yüzeye basmanızı 
kolaylaştırır. Diğer inkjet yazıcıların aksine, ECO-UV mürekkep 
malzemenin yüzeyinde anında kürlenir ve doğrudan PVC, 
plastik, kanvas, ahşap, deri, kumaş vb. yüzeye doğrudan baskı 
yapmanıza olanak sağlar. Renklerin koyu veya açık renkli 
yüzeylerde oluşmasını sağlamak için beyaz mürekkep de 
mevcuttur. Opsiyonel astar mürekkep kartuşu, akrilik ve cam 
gibi yüzeylerde mürekkep yapışmasını artırır.*

Talep Üzerine Her Yüzeye Renkli Görüntüler 
Basın Tam renkli baskıya ek olarak, şeffaf mürekkebin çoklu katmanı 

ile simüle edilmiş üç boyutlu kabartmalar da dahil olmak üzere 
olağanüstü gerçekçi dokuların yanı sıra üstün kaliteli glos ve mat 
yüzeyler de üretebilirsiniz. Kurulumdan hemen sonra kullanmak 
için yetmiş iki adet kullanıma hazır doku deseni eklenmiştir, aynı 
zamanda kendi özel efektlerinizi de oluşturabilirsiniz.

Glos ve 3D Kabartmalı Sonuçlar Sunun

Specialised sign

LEF2-200 teklifleri
72 kullanıma hazır doku 
desenleri.

* En iyi astar sonuçları için kullanıcıların nihai üretimden önce belirli yüzeylerde yapışkanlık testi 
yapmaları şiddetle tavsiye edilir.

Mürekkep kombinasyonları

CMYK + Clear + White CMYK + Primer + White CMYK + White + White



VersaUV LEF2-200 ile dilediğiniz zaman tek bir ürüne dahi 
baskı yapabilirsiniz. Prototip oluşturma, basılı bir görüntünün son 
halini kontrol etme, özel bir tür hediye üretme veya şirket içinde 
küçük miktarda ürün basma esnekliğini size sunar.

Bir veya Birden Çok Nesneye Baskı Yapın  

LEF2-200, yüksek kalitedeki baskı işlerini kolaylaştırmak için bir 
dizi gelişmiş fonksiyon içermektedir. Zamanlayıcı Başlatma İşlevi, 
baskı kafası temizliği ve beyaz mürekkep dolaşımının kurulum 
prosedürlerini, belirtilen başlama saatinize göre otomatik olarak 
tamamlar. Konumlandırma kalibresi, baskı tablasındaki ögelerin 
hizalanmasını kolaylaştırır.

Kolay ve Etkin Şekilde Yüksek Kaliteli Çıktı

LEF2-200, yeni bir temizleme sistemine sahiptir. 
Head Refresh özelliği, baskı kafalarında kalan 
mürekkebi temizler ve yazıcınızı korumak için baskı 
kafası yüzeyini temizler. Hava geçirmez kapak, 
operatörleri UV ışığından korur ve baskı sırasında 
tozun malzeme yüzeyinde birikmesini önler.

Yüksek Güvenilirlik ve Güvenlik

VersaUV LEF2-200, kolay kullanım ve iş yönetimi için sezgisel 
bir arayüze sahip son çıkan VersaWorks 6 RIP yazılımını içerir. 

Güçlü VersaWorks RIP Yazılımı Dahildir

Photo frame Smartphone case Product design (Smart speaker)

Deri ve kumaş gibi yumuşak malzemelere baskı yapmanın yanı sıra en 
karmaşık köşe ve kıvrımlara baskı yapabilir, gelişmiş Roland ECO-UV 
mürekkep formülasyonları hem esneklik hem de güzel görüntüleme 
için tasarlanmıştır. 100 mm (3,94 inç) kalınlığa kadar olan malzemeler 
yüklenebilir. VersaUV LEF2-200 ayrıca şişelere ve diğer silindirik 
nesnelere baskı yapmak için isteğe bağlı bir döner eksenli kalibreyi 
destekler.

Sert Malzemelerden Yumuşak Malzemelere ve 
Düz Nesnelerden Kavisli Nesnelere



İsteğe Bağlı Hava Filtreleme Sistemi 

LEF2-200 için isteğe bağlı bir hava filtreleme 
sistemi mevcuttur. Bu, baskı sırasında oluşan 
koku ve uçucu maddeleri etkili bir şekilde 
gideren aktif bir karbon filtre içerir. Bu ünite
LEF2-200’ün altına kolayca yerleştirilebilir.

YETKİLİ BAYİ: Mart, 2019

rolanddg.com.tr

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.

Bu cihaz çok çeşitli yüzeylere baskı yapabilir. Bununla birlikte, baskı kalitesi veya mürekkep yapışkanlığı kullanılan alt tabakaya göre değişebilir ve en iyi baskı sonuçlarını elde 
etmek için alt tabakanın uyumluluk açısından test edilmesi şiddetle önerilir.

Beyaz mürekkep: Ağırlığı nedeniyle beyaz mürekkep kartuşun ve mürekkep akış sisteminin içerisinde tortular oluşturabilir. Bunu önlemek için kullanmadan önce 
kartuşu daima çalkalayın

Teknik Özellikler
Baskı yöntemi Piezo inkjet yöntemi

Medya

Genişlik Maks. 538 mm (21.2 in.)

Uzunluk Maks. 360 mm (14.2 in.)

Kalınlık Maks. 100 mm (3.94 in.)

Ağırlık Maks. 5kg (11 lb.)

Maksimum baskı genişliği / baskı uzunluğu Maks. 508 (genişlik) × 330 (uzunluk) mm (20 × 13 in.)

Mürekkep

Tür ECO-UV (EUV, EUV4) 220 ml kartuş

Renk
5 Renk  ( Cyan, macenta, sarı, siyah, beyaz x 2)
5 Renk ( Cyan, macenta, sarı, siyah, beyaz) ve astar
6 Renk (Cyan, macenta, sarı, siyah, beyaz ve glos )

Mürekkep kürleme ünitesi Dahili UV-LED lambası

Baskı çözünürlüğü  (dots per inch) Maks. 1440 dpi

Mesafe doğruluğu* Kat edilen mesafenin ±%0,3’ünden az veya ± 0,3 mm (±11,8 mil) hata, hangisi 
daha büyükse.

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

Güç tasarrufu fonksiyonu Otomatik uyku özelliği

Güç gereksinimleri AC 100 ila 240 V ± 10%, 1.8 A, 50/60 Hz

Güç tüketimi
Çalışma sırasında Yaklaşık 149 W

Uyku modunda Yaklaşık 13 W

Acoustic noise level
Çalışma sırasında 60 dB (A) veya daha az

Bekleme sırasında 49 dB (A) veya daha az

Dış ebatlar 1,202 (G) × 962 (D) × 549 (Y) mm (47.3 [G] × 37.9 [D] × 21.6 [Y] in.)

Ağırlık 110 kg (242.5 lb.)

Ortam

Çalışma sırasında Sıcaklık: 20 ila 32°C (68 ila 89.6°F) (22°C (71.6°F) veya daha yüksek sıcaklık 
önerilir), Nem: %35 ila 80 RH (yoğuşmasız)

Çalışmıyor iken Sıcaklık: 5 ila 40°C (41 ila 104°F), Nem: %20 ila 80 RH (yoğuşmasız)

Dahili parçalar Güç kablosu, RIP yazılımı, temizleme sıvısı, tahliye şişesi, kılavuzlar, vb.

* Sıcaklık: 25°C (77°F), Nem: %50 RH

Seçenekler
Model Açıklama

ECO-UV Mürekkep

EUV-CY/EUV4-CY 220 ml, Cyan
EUV-MG/EUV4-MG 220 ml, Macenta
EUV-YE/EUV4-YE 220 ml, Sarı
EUV-BK/EUV4-BK 220 ml, Siyah
EUV-WH/EUV4-WH 220 ml, Beyaz
EUV-GL/EUV4-GL 220 ml, Glos
EUV-PR * 220 ml, Astar

Temizleme sıvısı SL-CL 220 ml

*Astar mürekkebin yapışkanlığı yüzeye ve koşullara göre değişebilir. Mürekkep yapışkanlığının test edilmesi 
önerilir.

VersaWorks 6 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi
Windows® 10 (32/64-bit)
Windows® 8.1 (32/64-bit)
Windows® 7 Ultimate / Profesyonel (32/64-bit)

CPU Intel® Core™ 2 Duo, 2.0 GHz veya hızlısı önerilir 
RAM 2 GB veya fazlası önerilir
Ekran kartı ve monitör 1,280 x 1,024 çözünürlük veya fazlası 
Boş sabit disk alanı 40 GB veya fazlası önerilir
Sabit disk dosya sistemi NTFS formatı
Optik sürücü DVD-ROM
Diğer İnternet bağlantısı önerilir

Buharlaştırılmış ürünler, bu ürün ile baskı ve onu takip eden süre boyunca gözde, burunda ve boğazda hafif tahrişlere neden olabilir. Eğer sürekli kapalı bir alanda
baskı yapılıyorsa uçucu bileşenlerin yoğunluğu artacak ve göz, burun ve boğazda tahrişe neden olabilecektir. Roland DG, havalandırma sistemi kurmanızı ve ürünü 
iyi havalandırılmış bir ortamda kullanmanızı şiddetle önerir. Daha fazla bilgi için lütfen yetkili satıcınız ile iletişime geçin.


