
Dye Sublimation Transfer Printer

Roland DG, önceden haber vermeksizin özelliklerde, malzeme ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Asıl çıktılarınız farklılık gösterebilir. En 
uygun çıktı kalitesi için önemli parçalara düzenli olarak bakım yapılması gerekebilir. Ayrıntılar için lütfen Roland DG satıcınıza ulaşın. Açıkça belirtilenler 
dışında bir garanti veya güvence verilmemektedir. Roland DG, öngörülebilir olsun veya olmasın, bu tür ürünlerdeki hatalardan dolayı oluşabilecek arıza veya 
dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Telif hakkı bulunan ürünlerin üretilmesi veya kullanılması 
bölgesel, ulusal ve uluslararası kanunlara tabidir. Müşteriler ilgili tüm kanunları gözetmekle yükümlü ve bunların ihlalinden sorumludurlar. Roland DG 
Corporation, MMP teknolojisinin lisansını TPL Group’tan almıştır.

Oeko-Tex
Roland DG’nin XT-640 boya süblimasyon transfer baskı makinesinde kullanılan Texart mürekkebi, sınıfının 
en zor sertifikası olan Oeko-Tex® Standard 100 - 1. Sınıf sertifikasının koşullarını karşılamaktadır. Oeko-Tex® 
Standard 100, zararlı maddeleri tamamen engellemek hedefiyle tekstil ham maddelerini, ara ürünlerini ve 
son ürünlerini üretimin her aşamasında denetleyen global bir denetleme ve sertifikasyon sistemidir.

yetkİlİ bayİ:

Özellikler

Model Açıklama

Texart ink

SBL3-CY Camgöbeği, 1.000cc

SBL3-MG Eflatun, 1.000cc

SBL3-YE Sarı, 1.000cc

SBL3-BK Siyah, 1.000cc

SBL3-LC Açık camgöbeği, 1.000cc

SBL3-LM Açık eflatun, 1.000cc

SBL3-OR Turuncu, 1,000cc

SBL3-VI Mor, 1,000cc

ergoSoft Roland edition Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi
Windows®  10 (32/64-bit) 
Windows®  8/8.1 (32/64-bit) 
Windows® 7 Ultimate / Professional (32/64-bit) 

CPU Quadcore 2,5 GHz veya daha hızlısı önerilir

Bellek 4 GB veya üstü önerilir

Ekran kartı ve monitor 1.280 x 1.024 veya daha fazla çözünürlük 
önerilir

Boş sabit disk alanı 40 GB veya üstü önerilir

Optik sürücü DVD-ROM sürücü

*1 • Medya türü: Roland DG Corp. tarafından belirtilen medyalar. • Sıcaklık: 25°C (77°F), nem: %50 • Rulo medya doğru şekilde takılmış olmalıdır.
• Medya uzatma/kısaltması dahil değildir. • Bu makinenin tüm düzeltmeleri veya ayarlama fonksiyonu düzgün şekilde yapılmıştır. • Baskı mesafesi: 1 m
*2 Bu makinenin medya tutucusu, 3 inç çapında kağıt boru kullanan medya ruloları için özel olarak tasarlanmıştır. 2 inç medya ruloları kullanmak için opsiyonel 
medya flanşları gerekir.
*3Üretim uzunluğu yazılım programının sınırlarına tabidir.
*4 • Cihaz çalıştırıldıktan sonra ısınması için süre gerekir. İhtiyaç duyulan süre, kullanım ortamına bağlıdır.
• Maksimum sıcaklık da ortam sıcaklığından etkilenir.

Özellikler

Baskı teknolojisi  Piezoelektrik inkjet

Medya *1

Genişlik 259 ila 1.625 mm (10,2 ila 64 inç)

Kalınlık Maksimum 1,0 mm (39 mil)

Rulo dış çapı Maksimum 210 mm (8,3 inç)

Rulo ağırlığı Maksimum 40 kg (88 lbs.)

Öz çap *2 76,2 mm (3 inç) veya 50,8 mm (2 inç)

Baskı genişliği*3 Maksimum 1.615 mm (63,6 inç)

Mürekkep keseleri

Türler Özel süblimasyon mürekkep kesesi

Renkler Dört renk (camgöbeği, eflatun, sarı ve siyah)
Sekiz renk (camgöbeği, eflatun, sarı, siyah, açık camgöbeği, açık eflatun, turuncu ve mor)

Baskı çözünürlüğü (inç başına nokta sayısı) Maksimum 1.440 dpi

Mesafe doğruluğu  ±%0,3'ten daha az mesafe hatası veya ±0,3 mm'den hangisi büyükse

Kurutucu *4 Mevcut sıcaklık için ayar aralığı: 30 ila 40°C (86 ila 104°F)

Bağlantı Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, otomatik anahtarlama)

Güç tasarruf fonksiyonu Otomatik uyku özelliği

Güç gereksinimleri AC 100 ila 120V ±10%, 5.5 A, 50/60 Hz veya AC 220 ila 240V ±10%, 2.8A, 50/60 Hz

Güç tüketimi
Çalışma sırasında Yaklaşık 750W

Uyku modu Yaklaşık 70 W

Acoustic 
noise level

Çalışma sırasında 62 dB (A) veya daha az

Bekleme sırasında 45 dB (A) veya daha az

Boyutlar (stand ile) 2.835(G) x 830(D) x 1.650 (Y) mm (111,7 (G) x 32,7 (D) x 65 (Y) inç)

Ağırlık (stand ile) 214 kg (471,8 lb.)

Çevre
Güç açık Sıcaklık: 18 ila 25°C (64,4 ila 77°F), nem: %35 ila 65 bağıl nem (yoğunlaşmayan)

Güç kapalı Sıcaklık: 15 ila 30°C (59 ila 86°F), nem: %20 ila 80 bağıl nem (yoğunlaşmayan)

Dahil olan parçalar Özel standlar, güç kablosu, ortam kelepçeleri, ortam tutucu, ayırma bıçağı için yedek uç, ErgoSoft 
Roland Edition RIP yazılımı, kullanım kılavuzu, vs.

Yüksek Hızlı (540x360/2 GEÇİŞLİ)                    Yüksek Hızlı (540x360/4 GEÇİŞLİ)                

Üretim (540x360/3 GEÇİŞLİ)                            Üretim (540x360/5 GEÇİŞLİ)                         

Standart (360x720/4 GEÇİŞLİ)                         Standart (360x720/8 GEÇİŞLİ)                      

Yüksek Kalite 1 (720x720/9 GEÇİŞLİ)              Yüksek Kalite 1 (720x720/16 GEÇİŞLİ)          

Yüksek Kalite 2 (720x1440/12 GEÇİŞLİ)          Yüksek Kalite 2 (720x1440/24 GEÇİŞLİ)        

63 m2/s

XT-640 Baskı hızı tablosu

31 m2/s

41 m2/s 25 m2/s

30 m2/s 15 m2/s

13 m2/s 7 m2/s

10 m2/s 5 m2/s

4 renkli baskı hızları 8 renkli baskı hızları

Roland DG Mid Europe S.R.L.: via L. Da Vinci, 1/b Zona Industriale - 63075 
Acquaviva Picena (AP) - ITALIA
Call Center +39 0735 586558 - dme-dgsales@rolanddg.com

www.rolanddg.eu



Boya süblimasyon transfer baskı için özel olarak geliştirilen Texart XT-640; olağanüstü üretkenlik, sıra dışı baskı 
kalitesi ve tanınmış güvenilirlik sunar. Spor giyim, moda, hafif tabela, iç dekorasyon, promosyon ürünleri ve 
benzeri birçok farklı uygulamada baskılarınızın gücünü ve tarzını zirveye çıkarın.

XT-640’ın Texart mürekkeple birlikte değerlendirilen baskı işlemine ait OEKO-TEX sertifikasyonu.

ROLAND DG TexART xT-640
TEK KELİMEYLE GÜÇLÜ SÜBLİMASYON BASKI  

DAYANIKLILIK VE STİL

HAFİF TABELALAR

SPOR GİYİM

SPOR AKSESUARLARI

MODA

İÇ DEKORASYON

HEDİYELİK EŞYA VE PAZARLAMA

Tekstil endüstrisinin zorlu üretim koşullarını karşılayacak şekilde geliştirilen XT-640, 
sağlam yapısı ve kademeli formasyondaki çift yazdırma kafası ile dayanıklılık, olağanüstü 
baskı kalitesi ve etkileyici hızda performans sunar. Tüm ara tonları ve ayrıntıları 
yakalamak için, her bir yazdırma kafası yedi ayrı ebatta hassas damla salarak medya 
özelliklerini ve arzu edilen baskı kalitesini destekler.

ÜRETKENLİK VE KALİTENİN KUSURSUZ DENGESİ.

Kademeli formasyonda çift yazdırma 
kafasına sahiptir.

XT-640’ın gelişmiş baskı kontrol teknolojisi, Texart mürekkeple birleşerek göz alıcı 
netlikte görüntü kalitesi ve olağanüstü canlı renkler sunar. Maksimum üretim için, 4 
renkli mürekkep konfigürasyonu etkileyici baskı hızlarında bile hassas detaylar ve üstün 
kontrast sağlar. Geniş renk gamını daha da geliştirmek için, 8 renk konfigürasyonunda 
baskılarınıza azami etki sağlayacak Turuncu ve Mor renkler de eklenmiştir.

CANLI RENKLER SUNAN ÜSTÜN KALİTE.

Canlı baskı için turuncu ve mor. İnce 
ayrıntılar için siyah. Pürüzsüz geçişler için 
açık camgöbeği ve açık eflatun.

XT-640 Roland Mürekkep Sistemi, bir litrelik hava geçirmez mühürlü keselerle 
uzun süreli, tutarlı baskılar sağlar. Dört renkli modda her renk için iki mürekkep 
kesesi sunulurken, tescilli Roland Mürekkep Aktarma Sistemi, ana mürekkep kesesi 
boşaldığında otomatik olarak yedek mürekkep kesesine geçiş sağlar, böylece 
baskı makinesini durdurmadan boş keseleri değiştirebilirsiniz. Ayrıca, cihaza uzak 
olduğunuzda bile Roland Printer Assist iPad* uygulamasını kullanarak başlıca cihaz 
işlevlerini uzaktan yönetebilirsiniz.

MÜDAHALE GEREKTİRMEYEN ÜRETİMLERDE KAFANIZ RAHAT.

Roland Mürekkep Sistemi.

ErgoSoft Roland Edition, tekstil endüstrisinin seçkin RIP yazılım üreticisi ErgoSoft 
tarafından Roland DG için özel olarak geliştirilmiştir. Pek çok özellikle dolu bu RIP, güçlü 
RIP işleme ve düşük mürekkep tüketimiyle yüksek yoğunluklu baskı sağlayarak sıra dışı 
üretkenlik ve görüntü kalitesi sunar. Atla ve Tekrarla, Renk Değiştirme, Ölçek ve Küçülme 
Düzeltimi gibi kullanışlı özelliklerle dijital tekstil üretimini geliştirir.

YÜKSEK PERFORMANSLI ERGOSOFT ROLAND EDITION RIP YAZILIMI DAHİLDİR.

XT-640, yüksek hacimli üretim için hassas medya hizalaması sağlar. Gelişmiş bir vakum 
sistemi baskı için transfer kağıdını düz tutarken, cihazın ön ve arka tarafındaki yeni ve 
kullanışlı Besleme Ayarlayıcı, düzgün bir gerginlik sağlayarak bükülmeyi önler. Böylece 
rulo, alıcı makaraya hassas bir şekilde sarılarak ısı transfer aşamasına düzgün bir şekilde 
aktarılır.

YÜKSEK HASSASİYET.

Ön tarafta 
Besleme Ayarlayıcı.    

Arka tarafta 
Besleme Ayarlayıcı.

** iPad, bir Apple, Inc. markasıdır.


