Gravadora compacta

FAÇA A SUA MARCA
CRIE PRESENTES PERSONALIZADOS ÚNICOS DE GRANDE VALOR
A nova gravadora compacta METAZA MPX-95 é um dispositivo acessível, fácil de operar, que adiciona valor
aos objetos, transformando-os em artigos personalizados lucrativos. Ideal para quiosques, lojas de presentes,
lojas de retalho e aplicações industriais, a MPX-95 personaliza com rapidez e eficácia uma enorme gama de
artigos de metal com fotos, logos e texto.

Qualidade
Resultados impressionantes foto realistas.
Uma caneta com ponta de diamante resistente atinge
o material a grande velocidade e com precisão para
reproduzir as gradações mais delicadas e fontes
intrincadas. Os resultados são excecionais com gráficos e
textos detalhados e bem definidos.

Caneta com ponta de
diamante

Impacto rápido no
objeto de metal

Impacto visual
altamente refletor

Apontador laser para carregamento
instantâneo e marcação precisa da gravação.

Apontador laser incorporado define instantaneamente o
ponto de origem da marcação no material antes da impressão
para uma reprodução precisa das imagens.

Fácil de Usar
Software intuitivo incluído.
A MPX-95 funciona tão facilmente como uma impressora
desktop, permitindo que os utilizadores de todos os níveis
de experiência possam produzir resultados atraentes de
alta qualidade. Basta importar o texto ou as imagens, layout
e editar os seus gráficos de impressão. O software Roland
METAZAStudio, em conjunto com a MPX-95, permite iniciar a
produção assim que a máquina sai da caixa.

Roland METAZAStudio

Escolha a sua
imagem

Edite-a com o
METAZAStudio

Grave-a no seu
material

Versatilidade
Personalização de grande valor numa grande variedade de metais.
Com a MPX-95 nunca foi tão fácil personalizar superfícies planas ou curvas de metais como ouro, prata, platina, aço
inoxidável e titânio. Para uma maior versatilidade, está disponível um Kit de Brinde opcional de acessórios , que inclui
um centro móvel com pinos de fixação, um centro fixo e protetores da cabeça de marcação.

Base removível para grandes objetos.
Para aumentar ainda mais o potencial lucrativo da MPX-95,
a base pode ser removida em segundos para imprimir em
grandes objetos, tais como tacos de golfe, vasos de metal,
urnas e muito mais.

Compacta, limpa, silenciosa e portátil.
A MPX-95 funciona de forma silenciosa, limpa e segura em
qualquer ambiente de loja de presentes, loja de retalho,
quiosque ou ambiente de fábrica. Como dispositivo
compacto e portátil que não produz pó de metal, que pode
ser levado para qualquer lugar para produzir lembranças
no local de eventos.
As imagens de produto mostram o Kit de Brindes opcional.

Especificações
Materiais Compatíveis

Ouro, prata, cobre, platina, bronze, alumínio, ferro, aço inoxidável, etc. (Dureza Vickers [AT] da superfície de impressão deve ser de
200 ou menos.)

Área de carga de material

“Utilizando a mesa de base + prato de base: Max. 100 mm (W) × 200 mm (L) × 40 mm (H) (3.9 in. × 7.9 in. × 1.6 in.)
ou 200 mm (W) × 100 mm (L) × 40 mm (H) (7.9 in. × 3.9 in. × 1.6 in.). Utilizando apenas o prato de base: Max. 100 mm (W) × 200 mm (L)
× 70 mm (H) (3.9 in. × 7.9 in. × 2.8 in.) ou 200 mm (W) × 100 mm (L) × 70 mm (H) (7.9 in. × 3.9 in. × 2.8 in.)
*Os valores acima apresentados são válidos para quando a tampa está fechada. Quando a tampa está aberta, não há nenhum limite
de tamanho do material, mas o espaço a imprimir no material deverá ser colocado dentro da área de impressão.”

Área de
Impressão

Área de impressão máxima

80 mm (W) × 80 mm (D) × 70 mm (H) (3.2 in. × 3.2 in. × 2.8 in.)

Área de impressão recomendada

50 mm (W) × 50 mm (D) × 70 mm (H) (2.0 in. × 2.0 in. × 2.8 in.)

Resolução

529 dpi (Alta Resolução), 353 dpi (Foto), 265 dpi (Texto), 1058 dpi (Vetor)

Direção de Impressão

Impressão Unidirecional ou Bidirecional (Selecionável com o driver de Windows)

Velocidade de Impressão (Por Defeito)

50 mm/sec (2.0 in./sec) (Foto), 33 mm/sec (1.2 in./sec) (Alta Resolução/Texto), 24 mm/sec (0.94 in./sec) (Vetor)

Interface

USB

Requisitos
Energéticos

Adaptador AC dedicado

AC 100 a 240 V ±10%, 50/60 Hz

Unidade principal

DC 19 V, 1.2 A

Consumo de Energia

Aprox. 21 W

Ruído em Funcionamento

70 dB (A) ou menos

Temperatura de operação

10 a 30 ºC (50 a 86 °F)

Humidade de operação

35 a 80 % (sem condensação)

Dimensões externas

286 mm (W) x 383 mm (D) x 308 mm (H) (11.3 in. (W) x 15.1 in. (D) x 12.2 in. (H))

Peso

12 kg (26.5 lb.)

Itens incluídos

AC adaptador, cabo de energia, material de teste, cabo USB, Pack Roland Software CD-ROM, manual de utilizador, etc.

Requisitos do Sistema para Conexão USB
Computador

Modelo pré-instalado com Windows 10, 8.1, ou 7 (32- or 64-bit), ou computador atualizado e originalmente pré-instalado com Windows 7
ou mais recente

Cabo USB

Utilize o cabo USB incluído.

Opções
Modelo

Descrição

Kit Brinde

GK-1

Base central x 1 pç, Base móvel central x 1 pç, Protetores de Cabeça (superfície
curva) x 30 pçs, Ganchos de fixação (4 pçs x grandes, 4 pçs x pequenos) etc

Unidade de cabeça e protetores de cabeça
para substituição

MPH-90

Unidade de Cabeça x 1 e protetores de cabeça x 4 pçs

Protetores de cabeça para substituição para
superfícies curvas

CAP-HEAD MPX-90

5 pçs

Protetores de cabeça para substituição para
superfícies planas

PROTETORES DE CABEÇA MPX, SUPERFÍCIES
PLANAS

5 pçs

Condições para superfície de impressão curva

B
A

Quando imprimir sobre uma superfície curva, escolha o material tendo em consideração as seguintes limitações.
Estas figuras mostram a área de impressão possível para uma superfície curva e a área que o pino de marcação pode
alcançar em relação ao diâmetro do cilindro, quando o protetor de cabeça (CAP-HEAD MPX-90) está ligado à unidade
da cabeça. No entanto, estas limitações não asseguram a qualidade da imagem fotográfica. 		

0.1 mm (0.004 in.)
0.2 mm
(0.008 in.)

ϕ
Diâmetro do cilindro com superfície
curva estendida (ϕ)

Área de impressão recomendada (A)

Área alcançada pelos pinos de
marcação (B)

10 mm (0.4 in.)

2.0 mm (0.08 in.)

2.8 mm (0.11 in.)

20 mm (0.8 in.)

2.8 mm (0.11 in.)

4.0 mm (0.16 in.)

30 mm (1.2 in.)

3.4 mm (0.14 in.)

4.8 mm (0.19 in.)

Garantia RolandCare

Aproveite a paz de espírito de ter um dos pacotes de garantia mais abrangente da indústria, incluído com a MPX-95.

A Roland DG reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. A produção real pode variar. Para uma qualidade de produção ideal, manutenção
periódica para componentes críticos pode ser necessária. Entre em contato com o distribuidor Roland DG para mais detalhes. Nenhuma garantia está implícita a menos que seja expressamente declarada.
A Roland DG não será responsável por quaisquer danos acidentais ou consequentes, previsíveis ou não, causados por defeitos em tais produtos. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos
seus respetivos proprietários. A reprodução ou utilização de material com direitos de autor é controlado por leis locais, nacionais e internacionais. Os clientes são responsáveis por observar todas as leis
aplicáveis e são responsáveis por qualquer infração. A Roland DG Corporation licenciou a tecnologia MMP do Grupo TPL.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

rolanddg.pt

