
A nova TXT-640S-DTG proporciona a capacidade de imprimir desenhos, fotografias, 
logótipos e textos duradouros e coloridos, diretamente numa vasta gama de t-shirts e 
vestuário de algodão e poliéster branco.

Impressora Multi-estação de Impressão 
Direta sobre Vestuário

Um desenho único de mesa 
com base de encaixe deslizante 

permite combinar diferentes 
tamanhos de artigos de 

vestuário para uma versatilidade 
máxima, especialmente em 
produções de tiragem curta. 

Imprima desde tamanhos para 
crianças até tamanhos XXXL no 

mesmo trabalho.

Software de ultima geração 
incluido, melhorando a 
interface de utilizador e 
potenciando o fluxo de 
trabalho de produção. 

Equipado de funcionalidades 
que permitem poupar tempo e 
dinheiro, tais como a remoção 

da cor de fundo para a redução 
de gasto de tinta e um gestor 
automatico de tinta branca.

Produza efeitos vibrantes 
sobre artigos de vestuário 

brancos ou coloridos com tintas 
especialmente concebidas 

para impressão direta sobre 
vestuário.

As impressões têm um aspeto 
e toque naturais e alcançam 

um excelente desempenho em 
testes de lavagem comerciais. 

Acelere a sua produção. Ao 
imprimir em CMYK, produza até 
450 peças por hora utilizando 
um modelo de 200 x 260 mm 

em modo de produção, ou 225 
camisolas por hora em modo 

qualidade2.

Visite www.rolanddg.pt
para mais informações

PERSONALIZAÇÃO RÁPIDA E  
FLEXÍVEL DE ARTIGOS 
DE VESTUÁRIO
Imprima uma t-shirt em apenas 8 segundos1

RÁPIDA IMPRESSÃO
TINTAS DTG BRANCA DE 

ELEVADA DENSIDADE  
E CMYK

NOVO SOFTWARE RIP 
ERGOSOFT ROLAND 

EDITION 3

UM DESIGN ÚNICO 
PARA UMA VASTA 

GAMA DE T-SHIRTS COM 
VARIOS TAMANHOS



ACESSÓRIOS E BRINDES 

DECORAÇÃO DE INTERIORES

VESTUÁRIO

T-SHIRTS

A Roland DG reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações, materiais e acessórios sem aviso prévio. A reprodução real poderá variar.  Para uma qualidade de reprodução otimizada, poderá 
ser necessária a manutenção periódica dos componentes essenciais. Contacte o seu revendedor Roland DG para saber mais detalhes. Não há qualquer garantia implícita além da indicada expressamente. 
A Roland DG não irá ser responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, quer sejam ou não previsíveis, causados por defeitos em tais produtos. PANTONE® é propriedade da Pantone LLC. Todas as 
restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários. A reprodução ou utilização de material protegido por direitos de autor é regida pelas leis locais, nacionais e internacionais. 
Os clientes são responsáveis por respeitar todas as leis aplicáveis e são responsáveis por qualquer infração. A Roland DG Corporation licenciou a tecnologia MMP do TPL Group.

Desfrute da tranquilidade de ter um dos pacotes de garantia mais 
abrangentes da indústria, incluído com a Texart XT-640S-DTG.

IMAGENS SELECIONADAS POR:

REVENDEDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.pt

Modelo Texart XT-640S-DTG

Método de impressão Jato de tinta piezoelétrico

Capacidade dos JIG (modelos) 200 x 260 mm 12

300 x 500 mm 8

390 x 490 mm 4

Tamanho da mesa 1695 (L) x 1500 (P) mm

Cartuchos de tinta Tipo Pigmento, INKU DTG

Cores Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Branco

Capacidade 500 cc

Configurações de tinta CMYKWhWh

Resolução de impressão (dpi) Máximo 1440 dpi

Compatibilidade com suportes (Pré-tratamento obrigatório)
Algodão, misturas ricas em algodão, poliéster 
branco

Definição da altura de suportes Manual, sensor automático

Controlo da superfície Manual, sensor automático

Requisitos de potência 230 V 16A 2P+E

Dimensões
Unidade de 
impressão

2730 (L) x 1560 (P) x 1450 (A) mm

Torre de controlo 530 (L) x 530 (P) x 1080 (A) mm

1  200x260 mm de área de impressão, CMYK, modo de produção, com base na produção de 12 T-shirts.  2  As velocidades de impressão não têm em conta o carregamento e o descarregamento.

As especificações, os desenhos e as dimensões incluídos na lista poderão ser alterados sem aviso prévio.

Acessórios

Software RIP Incluído

Seis réguas JIG-XTS-200-260

Manual do utilizador

Cabo de alimentação

Kit de limpeza

Caixa de ferramentas de instalação

Opcional

Réguas suplementares JIG-XTS-200-260

JIG-XTS-300-400

JIG-XTS-390-490

Especificações


