
— NIEUWE EJ-INKTEN  —

De EJ-640 gebruikt de nieuwe EJ-inkten van Roland. Deze bieden consistente resultaten en sterke kleuren tegen lage kosten. 
Ze zijn verkrijgbaar in cassettes van 1 liter en in confi guraties van 4 of 7 kleuren: tweemaal CMYK of CMYKLcLmLk.

Compatibel met VersaWorks Dual
De SOLJET EJ-640 wordt geleverd met de nieuwe VersaWorks Dual RIP-software. Deze is ontwikkeld met de nieuwste native 
PDF en Postscript engine voor een betere beeldomzetting wanneer lagen en transparanties worden gebruikt. De native 
PDF engine zorgt ervoor dat VersaWorks Dual complexe illustraties gemaakt in ontwerppakketten, effi  ciënt kan omzetten. 
VersaWorks Dual beschikt ook over de nieuwste Postcript engine waardoor u kunt profi teren van de beste omzetting van om 
het even welk illustratietype en de compatibiliteit met oude bestanden behouden blijft.

LAGERE KOSTEN VOOR 
GROTERE PRINTVOLUMES

Voor meer informatie over de eigenschappen en specifi caties, 
bezoek www.rolanddg.eu

• Ondersteunt mediarollen tot 1625 mm breed en 40 kg 

• Twee “staggered” (trapsgewijs geordende) 
printkoppen

• Stevige bouw

• Sneldrogende EJ-inkten in cassettes van 1 liter

• Printsnelheden: 
- 4 kleuren 20 m2/u (720x720dpi, 6Pass)
- 7 kleuren: 10 m2/u (720x720dpi, 12Pass)

• Maximale resolutie 1440 dpi

• Stroomtoevoer – AC 100 tot 120 V ±10%, 11 A, 
50/60 Hz of AC 220 tot 240 V ±10%, 5.5 A, 50/60 Hz

• Stroomverbruik - Ongeveer 1,450W (tijdens gebruik), 
ongeveer 75 W (slaapmodus)

• Afmetingen – 2750 (B) x 785 (D) x 1520 (H) mm

• Ingebouwd drievoudig verwarmingssysteem  –  
OPTIONEEL extra verwarming/blazer (DU2)

• Het driedelig wiper-systeem beschermt de 
printkoppen en verlengt de levensduur

• VersaWorks® Dual RIP-software inbegrepen

• Met Roland OnSupport™ kan de productiestatus op 
afstand worden gecontroleerd dankzij automatisch 
verstuurde e-mailberichten

• Met de Roland Printer Assist iPad-app* kunnen 
veelgebruikte printerfuncties op afstand worden 
beheerd

• Kan worden gebruikt met de GX-snijplotters van 
Roland DG voor een geavanceerde print- en 
snijproductie

SOLJET EJ-640 Kenmerken en specifi caties 

* iPad is een handelsmerk van Apple, Inc.



Window SignsWindow Signs

Ontwikkeld voor een langdurige, onderhoudsarme productie.
✓ Nieuwe EJ-inkt in cassettes 

van 1 liter 

✓ Ink Switching System van Roland 

✓ Inktcassettes worden vooraan 
de printer geladen 

✓ Geschikt voor zware mediarollen 
tot 40 kg

✓ Geavanceerde rollersystemen 
voor een vloeiend transport 
van printmateriaal

✓ Aanpasbare printkophoogte 
voor gebruik verschillende 
materiaaldiktes

✓ Regelbare mediatoevoer voor 
een accurate centrering en 
nauwkeurige lading

De SOLJET EJ-640-printer en de nieuwe EJ-inkten van Roland DG staan garant voor een hoge productiviteit, een uitstekende 
kwaliteit en lage bedrijfskosten.

De stevige constructie van de EJ-640 zorgt voor een consistente, kwalitatieve output bij hoge productiesnelheden. U kunt deze 
printer gebruiken voor tal van toepassingen, waaronder signalisatie voor binnen en buiten, banners, auto- en muurstickers. 

Dankzij de geavanceerde eigenschappen van de printer moet u minder tijd besteden aan de bediening van uw printer en hebt u 
meer tijd om uw bedrijf verder uit te bouwen. Deze eigenschappen omvatten een ingebouwd drievoudig verwarmingssysteem, 
een uitstekende mediacompatibiliteit en een grote grid roller voor een accuraat en vloeiend transport van het printmateriaal. 

De EJ-640 biedt u hoge opbrengsten bij lage investeringen en is de ideale productieprinter voor uw bedrijf. U kan hem inpassen 
in uw bestaand machinepark of gebruiken als autonome printer.

De betrouwbare technologieën van Roland DG garanderen optimale resultaten:

• De twee piëzo-inkjetkoppen met acht kanalen 
beschikken over 180 nozzles per kanaal

• De “staggered” (trapsgewijs) opgestelde printkoppen 
dekken een breed printoppervlak wat resulteert in 
een hoge productie. De inkt in de koppen is gespiegeld 
geordend om banding te voorkomen

• De nieuwe sneldrogende EJ-inkten van Roland DG 
bieden lagere consumptie- en bedrijfskosten. Ze worden 
geleverd in cassettes van 1 liter

• Verkrijgbaar in twee inktconfi guraties: 4 kleuren 
(tweemaal CMYK) of 7 kleuren (CMYKLcLmLk)

• Het Ink Switching System van Roland maakt langdurig 
onbewaakt printen in 4-kleurenmodus mogelijk

• De subtank maakt de vervanging van de inktcassettes 
mogelijk zonder de productie te onderbreken

• Omvat de nieuwe VersaWorks Dual RIP-software om de 
productiviteit en kwaliteit te optimaliseren

• De variabele dotcontrole zorgt voor vloeiende gradaties 
en mooie gesatureerde kleuren op tal van printmedia

• Een geavanceerde mediatoevoer voor een vloeiend en 
accuraat transport van printmateriaal

VERGROOT UW PRODUCTIEVOLUME Dankzij de twee “staggered” printkoppen en een 
stevige bouw was het nog nooit zo gemakkelijk 

om grote volumes prachtige prints te produceren.

Produceer met gemak opvallende prints 
 met levendige kleuren in grote volumes.

Muurstickers Banners Signalisatie Backlits

DE NIEUWE 

SOLJET EJ-640

Ontdek meer over de geavanceerde mogelijkheden van de EJ-640 op www.rolanddg.eu

Car wraps Raamstickers Posters
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