
ONLARI RENK

Teknik Özellikler

Model RF-640 8 Renk

Baskı teknolojisi Piezoelektrik inkjet

Yüklenebilir 
medya

Genişlik 259 ila 1625 mm (10.2 ila 64 in.)

Kalınlık Maks. 1.0 mm (39 mil) - kaplama ile 

Rulo dış çapı Maks. 210 mm (8.3 in.)

Rulo ağırlığı Maks. 40 kg (88 lb)

Çekirdek 76.2 mm (3 in.) veya 50.8 mm (2 in.)

Medya toplama sistemi Maks. 210 mm (8.3 in.) dış çap  / Maks. 50 kg (110 lb) ağırlık

Baskı genişliği (*2) Maks. 1615 mm (63.6 in.)

Mürekkep
Tipi ECO-SOL MAX 3 500 ml kartuşlar artı  INKU EGS 500 ml kartuşlar

Renkleri 8 renkli (Cyan, Macenta,Sarı, Siyah, Açık Siyah , Kırmızı, Yeşil, Turuncu)

Baskı çözünürlüğü Maks. 1440 dpi

Mesafe doğruluğu (*3) Kat edilen mesafenin ± %0.3’ünden daha az veya ±0.3 mm hata, hangisi daha büyükse

Medya ısıtma sistemi (*4)
Baskı ısıtıcı ayar sıcaklığı: 30 ila 45°C (86 ila 113°F) 
Kurutucu ayar sıcaklığı: 30 ila 50°C (86 ila 122°F)

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

Güç tasarrufu fonksiyonu Otomatik uyku özelliği

Güç gereksinimleri AC 100 ila 120 V ± 10%, 8.1A, 50/60 Hz veya AC 220 ila 240 V ± 10%, 4.1 A, 50/60 Hz

Güç tüketimi
Çalışma Yaklaşık 1070 W

Uyku modunda Yaklaşık. 31 W

Akustik ses 
seviyesi

Çalışma 62 dB (A) veya daha az 

Uyku modunda 49 dB (A) veya daha az 

Ebatlar (stant ile) 2575 mm (G) x 795 mm (D) x 1270 mm (Y) (101.4 x 31.1 x 50 in.)

Ağırlık (stant ile) 140 kg (309 lb)

Ortam
Açık (*5)

Sıcaklık: 15 ila 32°C (59 ila 90°F) (20°C [68°F] veya fazlası önerilir)/ Nem: %35 ila 80 RH 
(yoğuşmasız)

Kapalı Sıcaklık: 5 ila 40°C (41 ila 104°F) / Nem: %20 ila 80 RH (yoğuşmasız)

Dahili parçalar
ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS RIP Yazılımı, mzel stantlar, güç kablosu, medya 
kıskaçları, medya tutucu, ayırma bıçağı için yedek bıçak ağızları, Kullanıcı Kılavuzu, vb.

Baskı Hız

Baskı modları Çözünürlük Geçiş Hız

Yüksek Hız

360 x 720
6 10.5 m²/s

8 8.1 m²/s

540 x 720
10 6 m²/s

12 5.4 m²/s

Standart 720 x 720
10 6 m²/s

12 5.4 m²/s

Yüksek Kalite 1440 x 720

12 3.2 m²/s

16 2.3 m²/s

20 1.8 m²/s

ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS – Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi

Windows® 10 (32/64-bit)
Windows® 8/8.1 (32/64-bit)
Windows® 7 Professional (32/64-bit)
Windows® 7 Home (32/64-bit)

CPU Intel® Core™ i3; 3 GHz veya daha hızlısı önerilir 

RAM 8GB veya fazlası önerilir

Video kartı ve monitör 1600 x 900 ekran çözünürlüğü veya fazlası önerilir 

Boş disk alanı (HDD/SSD) 100 GB veya fazlası önerilir 

Seçenekler

Model

ESL5-5CY ECO-SOL MAX 3 Mürekkep Cyan, 500 ml

ESL5-5MG ECO-SOL MAX 3 Mürekkel Macenta, 500 ml

ESL5-5YE ECO-SOL MAX 3 Mürekkep Sarı, 500 ml

ESL5-5BK ECO-SOL MAX 3 Mürekkep Siyah, 500 ml

ESL5-5LK ECO-SOL MAX 3 Mürekep Açık Siyah, 500 ml

INKU-EGS-500-RE INKU EGS Mürekkep Kırmızı, 500 ml

INKU-EGS-500-GR INKU EGS Mürekkep Yeşil, 500 ml

INKU-EGS-500-OR INKU EGS Mürekkep Turuncu, 500 ml

SL-CL Sıvı temizleme kartuşu, 220 ml

6701409310 Temizleme kiti, 100 ml temizleme sıvısı, 10 adet temizleme bezi

11849102 Tabaka kesim bıçakları, 25 parça

*1  Bu makine için medya tutucu, 76.2 mm (3 inç) çapında bir kağıt tüpü olan medya ruloları için özel olarak 
tasarlanmıştır. 50.8 mm (2 inç) medya rulolarını kullanmak için, isteğe bağlı medya flanşları gereklidir. *2 
Baskının uzunluğu, program sınırlamalarına tabidir. *3 Medya türü: Roland DG Corporation tarafından 
belirtilen medya. Sıcaklık: 25°C (77°F), nem: %50. Rulo medya doğru şekilde yüklenmelidir. Medyanın 
genişletilmesi/daralması hariç. Bu makinenin tüm düzeltmeleri veya ayar fonksiyonları doğru şekilde 
yapılmıştır. Baskı yolalımı: 1 m. *4 Çalıştırıldıktan sonra ısınma gereklidir. Makinenin ısınması çalışma ortamına 
bağlı olarak 5 ila 20 dakika sürebilir. Ortam sıcaklığına ve medya genişliğine bağlı olarak önceden ayarlanmış 
sıcaklığa ulaşılamayabilir. *5 Çalışma ortamı. Listelenen özellikler, tasarımlar ve boyutlar haber verilmeksizin 
değiştirilebilir.

Roland, teknik özellikler, malzemeler veya aksesuarlarda haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı 
tutar. Gerçek çıktılar değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlere periyodik bakım 
gerekebilir. Detaylar için lütfen Roland bayiniz ile irtibata geçin. Açıkça belirtilen dışında hiçbir garanti veya 
güvence verilmemektedir. Roland bu tür ürünlerdeki kusurlardan kaynaklanan öngörülebilir olsun olmasın 
tesadüfi veya sonuç olarak meydana gelen hasarlardan sorumlu olmayacaktır. PANTONE®, Pantone LLC’nin 
malıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Telif hakkıyla korunan malzemelerin 
çoğaltılması veya kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası yasalara tabidir. Müşteriler yürürlükteki tüm 
yasalara uymakla yükümlüdür ve herhangi bir ihlalden sorumludurlar. Roland DG Corporation, MMP 
teknolojisinin lisansını TPL Group’tan almıştır.

RolandCare garantisi

RF-640 8 Renk Yazıcı ile gelen, sektördeki en 
kapsamlı garanti paketlerinden birine sahip 
olmanın tadını çıkarın.

YETKİLİ SATICI:

www.rolanddg.com.tr

Seçenek

TOPLAMA ÜNİTESİ

Bir toplama ünitesi ile 
VersaEXPRESS RF-640 8 
Renk cihazından en iyi şekilde 
yararlanın. Basılı malzemeyi 
ağırlıkça 50 kg’a kadar sarın 
ve üretimi maksimum verimle 
yönetin.

TUC-3

SEÇİLİ GÖRSELLER

TARAFINDAN TEMİN
EDİLMİŞTİR 

Renk 



Renk

İLE ŞAŞIRTIN
ONLARI RENK

SEÇİLİ GÖRSELLER



* Dış mekanda kullanım ömrü, hızlandırılmış hava testlerine dayanmaktadır. Sonuçlar, yere, medyaya ve 

uygulamaya bağlı olarak değişebilir. Bazı uygulamalar için laminasyon gerekebilir.

Benzersiz mürekkep seti. Rakipsiz renk gamı. Çarpıcı baskı.

RENKLE MERAK 
UYANDIRIN
RF-640 8 Renk, dış mekanda 3 yıla kadar dayanıklı çarpıcı bir baskı sunar*. Tüm 
doğru nedenlerle, insanların dikkatlerini çeken yüksek etkili grafikler sağlamak 
isteyen tabela üreticileri, araç kaplama uzmanları, sergi grafik tedarikçileri, ticari 
baskı evleri ve baskı hizmeti sağlayıcıları için mükemmeldir.

Çabuk kuruyan ve çok çeşitli medyayla uyumlu RF-640 8 Renk eko- 
solvent mürekkepleri, benzersiz uygulama esnekliği ile eşsiz baskı 
performansını bir araya getirir. Baş döndürücü tanıtım tabelaları 
oluşturun, yüksek etkili sergi grafikleri üretin, trafik durduran araç 
çıkartmalarını, araç kaplamalarını ve daha fazlasını üretin.

Renk

Renk beklentilerini 
ve daha fazlasını 
aşan baş 
döndürücü, yüksek 
etkili grafikler sunun

VersaEXPRESS RF-640 8 Renk 
(1625 mm) eko-solvent yazıcı, 
CMYK artı Açık Siyah, Kırmızı, 
Yeşil ve Turuncu mürekkep 
konfigürasyonu ile açık havada 
dayanıklı grafikler için sınıfındaki 
en geniş renk gamını sunar.

MÜŞTERİLERİNİZİ  

RENK İLE  
ŞAŞIRTIN.



RF-640 8 Renk sınıfının en iyisidir, 
böylece müşterilerinize benzersiz 
renk çıktıları sunabilirsiniz. 
Pantone® + Solid Coated’ın % 
99’a kadar gamutta* yer aldığı 
RF-640 8 Renk eko-solvent yazıcı 
ile daha önce hiç olmadığı kadar 

çok renk sunabilirsiniz. Markalı 
uygulamalarda hassas renk üretimi 
ile en titiz kurumsal müşterileri 
tatmin edin. İnanılmaz fotoğrafik 
reprodüksiyon ve parlak görüntü 
kalitesi sunun.

• Karmaşık dosyaların yüksek hızlı işlenmesi için 64 bit 
yapı
• Doğru görüntü dosyası üretimi için EPS ve PDF Motoru 
• Hızlı üretim iş akışı için aynı anda 8 işe kadar RIP
• Geliştirilmiş renk yerleşimi - artık PDF, EPS, TIFF ve PSD 
dosyalarını da destekliyor
• İş derecelendirme eğrileri- bireysel mürekkep 
kanallarını arttırın

• Endüstri standardı renk kütüphanesi desteği 
• Değişken veri işlevselliği
• Yazıcı havuzu – aynı veriyi aynı türde birden fazla cihaza 
gönderin*
• 4 vinil kesiciye kadar destek**
• Ekstra yazıcılar, kesiciler ve bas/kes cihazları içerecek 
şekilde genişletilebilen sürücü kitaplığı.***

* Dahili testler Gamut’ta %99’a varan Pantone® + Solid Coated olduğunu gösterir. Pantone® referansları, Adobe Illustrator CC 

2018 Pantone® + Solid Coated Renk Kitabı’ndan alınmıştır. Sonuçlar medyaya bağlı olarak değişebilir.

Rakiplerden Daha Fazla Renk Elde Edin

GREEN
Versa EXPRESS 
RF-640 8 Colour

RED
Competitor 10 
Colour Printer

Güçlü ve çok yönlü bir baskı ve sonrasında kesim iş akışı için, RF-640 8 Renk yazıcıyı 
Roland CAMM-1 GR-640 gibi bir vinil kesici ile eşleştirin. Yazdırılan etiketleri, çıkartmaları, ısı 
transferlerini, satış noktası görüntülerini ve daha fazlasını hızla ve kolayca kontur kesim yapın.

RF-640’ınızı En Son Bas-Kes Çözümü için 
Bir Kesici ile Eşleştirin

Geleneksel mürekkeplerle elde edilmesi zor olan renkleri kolayca ve 
doğru bir şekilde eşleştirin ve yeniden üretin. RF-640 8 Renk mürekkep 
yapılandırmasının ve ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS RIP yazılımının 
gelişmiş renk yerleşimi işlevi ve kapsamlı Renk Kitabı uyumluluğunun kazanan 
kombinasyonu, renkleri kolayca eşleştirebilmeniz için zahmetsiz bir renk 
yönetimi sunar. Renk eşleşmesi zor olan spor ve tüketim malları markaları dahil 
olmak üzere kurumsal markalama için idealdir. 

Sorunsuz, Son Derece Hassas 
Renk Eşleşmesi

Rakip Cihaz VersaEXPRESS 
RF-640 8 Renk

VersaEXPRESS 
RF-640 8 Renk

Rakip Cihaz

RF-640 8 Renk, dijital baskı endüstrisi için en yeni ErgoSoft yüksek kaliteli RIP çözümü 
üzerine kurulu ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS RIP ile birlikte gelir.

ile üretimi optimize edin

YEŞİL
Versa EXPRESS
RF-640 8 Renk

KIRMIZI
Rakip 10 Renkli 
Yazıcı

*Ek Baskı İstemcileri gereklidir. **Uyumluluk için, yerel Roland DG ofisini kontrol edin. Uyumlu Roland bas / kes cihazları herhangi bir ek ücret ödemeden kesici olarak eklenebilir ve ek yazıcı işlevselliği için lütfen yerel Roland DG 

ofisinize başvurun. ***Uyumluluk için, yerel Roland DG ofisini kontrol edin.

Önemli özellikler şunları içerir:


