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Azonnal elkezdheti termékek 
testreszabását szakértelem 

nélkül

Intuitív és felhasználóbarát

Tökéletes minden otthoni, 
irodai vagy professzionális 

környezetbe

Kis helyigény

Értékesítse a kívánt termékeket 
nagyon alacsony költségekkel

Nagyszerű megtérülés

Nem keletkezik por, forgács, 
szag vagy füst

Gyors, tiszta és csendes 

Hagyjon Nyomot

Lépjen be a testreszabási piacra és készítse el egyedi gravírozott termékek széles 
választékát. A VersaSTUDIO MPX-90S fémgravírozó gép költséghatékony és 
felhasználóbarát eszköz arany, acél, ezüst, titán, sárgaréz és alumínium megjelöléséhez.

Asztali fémnyomtatás



A Roland DG fenntartja a jogot a műszaki jellemzők, az anyagok vagy a tartozékok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. Az aktuális eredmény eltérő lehet. Az optimális kimeneti minőség 
érdekében a kritikus alkatrészek időszakos karbantartására lehet szükség. A részletekért kérjük, forduljon Roland DG forgalmazójához. A kifejezetten leírtakon kívül más garancia vagy jótállás nem 
vonatkozik. A Roland DG nem vállal felelősséget olyan véletlen vagy következményes károkért, akár előreláthatóak vagy sem, amelyeket az ilyen termékekben előforduló hibák okoznak. Szerzői joggal 
védett anyagok sokszorosítása vagy felhasználása helyi, országos vagy nemzetközi törvények hatálya alá tartozik. Az ügyfelek felelősek az összes vonatkozó törvény betartásáért és a jogsértésekért. 
A Roland DG Corporation az MMP technológiát a TPL Group cégtől licenceli.

A felsorolt műszaki jellemzők, kivitelek és méretek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. 

Élvezzen teljes nyugalmat az iparág egyik legátfogóbb garanciacsomagjával, ami a VersaSTUDIO MPX-90S alaptartozéka.

HIVATALOS FORGALMAZÓ:

www.rolanddg.eu

Most még több mód van arra, hogy nagyon 
kevés kezdeti tőkével kezdje el értékesíteni 
a termékeket, és óriási a nyereségpotenciál.

Az egész vállalkozása elférhet egy 
íróasztalon vagy konyhaasztalon, 
és a jövőben megalapozhat valami 
még nagyobbat is.

Kevesebb hely - több 
lehetőség

Irodaszerek márkajelzéssel

KulcstartókÉkszerek és medálok

Trófeagravírozás

Kutyabiléták

Modell MPX-90S

Nyomtatható anyag Arany, ezüst, vörösréz, platina, sárgaréz, alumínium, vas, rozsdamentes acél stb.

Max. anyagméret 100 mm x 200 mm x 40 mm (Sz x Mé x Ma)

Nyomtatási terület Max. 80 mm x 80 mm

Felbontás Nagy felbontás 529 dpi

Fotó 353 dpi

Szöveg 265 dpi

Vektor 1058 dpi

Nyomtatási irány Egyirányú nyomtatás vagy kétirányú nyomtatás

Nyomtatási sebesség  
(alapértelmezett)

Nagy felbontás 33 mm/mp

Fotó 50 mm/mp

Szöveg 33 mm/mp

Vektor 24 mm/mp

Interfész USB

Energiafogyasztás Kb. 24 W

Üzemi zajszint 70 dB (A) vagy kevesebb

Méretek 286 mm x 383 mm x 308 mm (Sz x Mé x Ma)

Súly 10,8 kg

Mellékelt tételek Hálózati adapter, tápkábel, teszt alapanyag, USB-kábel, központi befogó, Biztonsági óvintézkedések, stb.


