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A Roland DG bemutatja a VersaUV 
LEF-12 UV-LED asztali inkjet nyomtatót. 
Egy 335×310 mm nagyságú asztallal 
és 100 mm befogási magassággal ez az 
új gép lehetővé tesz számos tárgy meg-
nyomtatását, beleértve írószereket, kis
elektromos készülékeket, egyedi terméke-
ket és promóciós anyagokat. 

A LEF-12 egy flatbed UV-LED nyomtató, ami szö-
veget, logót, fotót vagy más grafikákat nyomtat
számtalanféle merev alapanyagra, még akár egy
darabra is, így az egyszerű tárgyakat is képes
egyedi, különleges darabbá varázsolni. Össze-
hasonlítva a merev anyagokra történő hagyo-
mányos nyomtatási technológiával, mint szi-
ta- és padnyomtatás, a LEF-12 nem igényel elő-
és utókezelést, mint nyomólemez-készítés, szá-
rítás vagy egyéb utómunkák. A LEF-12 moder-
nizálja a kisszériás gyártási folyamatokat, és le-
hetővé teszi a felhasználók számára, hogy
eredeti ajándékokat és termékeket, egyedi mo-
delleket és prototípusokat készítsenek, mind-
ezt egyedi igényekhez alkalmazkodva, mini-
mális üzemeltetési költséggel.

A LEF-12 CMYK, plusz fehér és lakkfestékkel
nyomtat az egyedi grafikák és kiváló minőség
eléréséhez. Gazdag speciális effektusokat lehet
készíteni, mint fehér átmenet, matt és magas
fényű felszín és textúrák, mint bőr, krokodilbőr
és Braille. 

Továbbá a LEF-12 két nyomtatási módban
használható. A standard mód a finom részletek

nyomtatásához ideális, a distance mód inkább
olyan tárgyakhoz való, amelyeknek egyenetlen
a felszíne. Az innovatív UV-LED lámpák azon-
nal megszárítják az UV-festéket, és lehetővé te-
szik a felhasználók számára a nyomtatást szá-
mos alapanyagra, mint fa, bőr, műanyag, papír
és film.

JELLEMZőK

� Asztali méretű UV-LED inkjet nyomtató
� Flat table 335 × 310 mm méretű munkaterü-

let, 100 mm befogható magassággal, amely
számos merev alapanyag nyomtatását teszi
lehetővé

� Eco-UV festék CMYK, fehér és lakk színekben
a kivételes nyomtatási minőségért
� A lakk rétegek mind fényes, mind matt fel-

színt létre tudnak hozni 
� A magas denzitású fehér festék éles, élénk

szövegek és grafikák nyomtatását teszi lehe-
tővé számos színes vagy átlátszó hordozóra 

� Két nyomtatási mód. A standard mode a fi-
nom részletekért. A distance mód a egyenet-
len felszínű tárgyakhoz ideális (a szintkü-
lönbség maximum 2 mm vagy kevesebb
lehet)

� Biztonsági burkolattal van felszerelve, amely
védi a felhasználót az UV-fénytől és a tárgya-
kat a portól nyomtatás közben

� Hatékony, egyszerűen kezelhető VersaWorks®

RIP szoftver, amely precíz színkezelést biz-
tosít

A Roland DG bemutatta az új asztali 
UV-LED inkjet nyomtatóját
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� Hosszú élettartamú LED lámpa
� Azonnal működésre kész, előmelegítés nél-

kül vagy hűtés nélkül két használat között 
� A lámpa élettartama körülbelül 10 000 óra 

� Egyszerű beüzemelés és karbantartás
� Automatikus fehér festék keringtető rend-

szer, amely megakadályozza a leülepedést
� A Roland OnSupport távoli felügyeletet biz-

tosít

ROLAND VERSAWORKS®

PROFESSZIONÁLIS COLOR MANAGEMENT
RIP SZOFTVER ALAPTARTOZÉKKÉNT

A VersaUV inkjet nyomtatókhoz alaptartozék a
VersaWorks legújabb verziója, a Roland DG co-
lor management RIP szoftvere. A precíz színke-
zelés érdekében a VersaWorks biztosít egy Ro-
land Color System nevű könyvtárat, aminek
segítségével a felhasználók olyan referenciákat
nyomtathatnak, mint színmintagyűjtemény
és színskála, ami az ügyfelekkel való kommuni-
kációt segíti. A VersaWorks tartalmaz még egy
Roland Texture System könyvtárat is, ami 72,
használatra kész geometriai mintát foglal ma-
gába, melyek könnyen elérhetők az Adobe®

Illustrator® swatch library-jéből. A felhaszná-
lók választhatnak az előre elkészített minták-
ból is vagy megtervezhetik saját mintájukat,
amivel térhatást adhatnak a grafikáknak.

Továbbá a VersaWorks képes megbecsülni az
egyes grafikák nyomtatásához szükséges festék-
fogyasztást és nyomtatási időt, így nyomon kö-
vethető a ráfordított idő és költség. A Roland@
NET automatikus frissítés szolgáltatás, egyszerű,
közvetlen hozzáférést biztosít a legújabb szoft-
ververziókhoz és profilokhoz. A VersaWorks-t tá-
mogatják a Windows® 7, Vista® and Windows®

2000/XP programok. 


