
Desenvolvida para grandes produções, e baixa manutenção.
✓	 Nova	tinta	económica	EJ	em	
cartuchos	de	1	litro

✓	 Sistema	Roland	Ink	Switching

✓	 Enrolador	Frontal

✓	 Suporta	rolos	de	material	
pesados	de	até	40kg

✓	 Sistema	avançado	de	roller	
para	um	movimento	suave	do	
material

✓	 Altura	de	cabeça	de	impressão	
ajustável	para	diferentes	
espessuras	de	material

✓	 Alimentador	de	material	
ajustável	para	um	enrolamento	
preciso	e	centrado

Window	Signs

Traga o benefício da alta produção, qualidade de impressão e baixo custo de operação ao seu negócio com a nova impressora de 
produção SOLJET EJ-640 e as novas tintas EJ.

A construção robusta da EJ-640 garante uma produção consistente e uma impressão excecional a velocidades de produção altas 
sobre uma variedade de aplicações incluindo sinalética de exterior e interior, banners, Rotulação de paredes e carros. 

Com características avançadas incluindo o sistema de secagem integrado tripartido, excelente compatibilidade com materiais e um 
diâmetro alargado do grit roller para auxiliar ao movimento preciso e suave do material pela impressora, pode finalmente passar 
menos tempo a operar a sua impressora e mais tempo em fazer crescer o seu negócio.

A EJ-640 oferece um alto retorno com um baixo investimento e é a impressora de produção ideal, tanto como equipamento único ou 

integrado num parque de máquinas existente. 

Como seria de esperar da tecnologia fiável Roland DG, todas as funcionalidades foram 
desenhadas para assegurar os resultados perfeitos:

•  Dupla cabeça de oito canais Piezo jato de tinta com 180 nozzles 
por canal

• Cabeças de impressão escalonadas cobrem uma maior área de 
impressão para maior produção. Dispostas em formação de espel-
ho para reduzir ao máximo a possibilidade de banding cromático

• Novas tintas de secagem rápida Roland DG EJ em cartuchos de  1 
litro oferecem baixo consumo e baixo custo de produção 

• Disponível em duas configurações de tinta: 4 cores (duplo CMYK) 
ou 7 cores (CMYKLcLmLk)

•   O Roland Ink Switching System assegura impressão con-
tínua e desatendida no modo de 4 cores

•   O Sub tanque permite mudança de cartucho com impressão 
ininterrupta

•  Inclui o totalmente novo RIP VersaWorks Dual par otimizar ainda 
mias a qualidade e produtividade

•   A tecnologia de gotas variáveis alcançam uma transição suave de 
cores e uma saturação de imagem profunda num grande número 
de materiais

•   Sistema de alimentação de material avançado para um movimento 
suave e preciso do material pela impressora

•    Robustez de construção assegura a estabilidade 

A RECÉM DESENHADA  
SOLJET EJ-640

AUMENTE O VOLUME DA SUA PRODUÇÃO Com dupla cabeça de impressão escalonada e 
um design industrial estável, nunca foi tão fácil 

a produção de grande volume

Produz	impressões	vibrantes	e	cativantes	para	aplicações	
impactantes	de	alto	volume	facilmente.

Rotulação	de	Paredes

Rotulação	de	Veículos Decoração	de	Vidros Posters

Banners Sinalética Backlits

Descubra mais sobre as capacidades avançadas da EJ-640 em www.rolanddgi.com



— NOVAS TINTAS EJ —

A EJ-640 trabalha na perfeição com a exclusiva gama de tintas Roland EJ, oferecendo uma impressão consistente em negrito, cores 
excitantes a um custo operativo reduzido. Disponível em cartuchos de 1 Litro e com configuração de 4- ou 7-cores: formato de duplo 
CMYK ou CMYKLcLmLk.

Compatível com VersaWorks Dual 
A SOLJET EJ-640 inclui o totalmente novo software RIP VersaWorks Dual, desenvolvido para incluir o último motor nativo PDF e 
Postscript para uma melhor interpretação das imagens quando estas utilizam transparências e layers. O motor nativo PDF permite ao 
VersaWorks Dual transcrever com assertividade e eficácia desenhos complexos como os desenhos de embalagens. O VersaWorks Dual 
também dispõe do último motor Postscript permitindo aos utilizadores beneficiarem da melhor tradução de cada desenho mantendo a 
compatibilidade legal do ficheiro.

CUSTOS DE PRODUÇÃO BAIXOS PARA 
UM GRANDE VOLUME DE IMPRESSÃO

Para mais detalhes e especificações visite
www.rolanddgi.com

•  Suporta rolos de material com largura de até 1625mm (64”)  

e 40kg (110 lbs) de peso

•  Cabeça Dupla escalonada

•  Design industrial estável

•   Tintas EJ de secagem rápida em cartuchos de alta 

 capacidade de 1L 

•  1440 dpi resolução máxima

• Requisitos Energéticos - AC 100 a 120 V ±10%, 11 A,  

 50/60 Hz ou AC 220 to 240 V ±10%. 5.5 A, 50/60Hz

• Consumo Energético - Durante operação: 

 aprox. 1,450W Sleep mode: aprox. 75 W

• Dimensões (com suporte) - 2,750(W) x 785(D) 

 x 1,520(H) mm 

• Sistema de secador triplo integrado 

 Opcional secador/ventilador (DU2)

•  Sistema tripartido de wiper protege as cabeças de impressão e 

 prolonga a sua vida

• Software RIPVersaWorks Dual incluído

•  O  Roland OnSupport™ permite controlar remotamente o estado 

 da produção com notificações de e-mail automáticas

•  A aplicação Roland Printer Assist iPad* permite gerir remotamente as 

funções comuns da impressora

• Pode trabalhar em conjunto com a gama de cortadores Roland DG GX

 para uma produção otimizada de impressão e corte

SOLJET EJ-640  Destaques & Especificações

* iPad é uma marca registada da Apple, Inc.


