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REAL OU IMPRESSO?

Impressora plana UV

A VersaUV LEF2-200 facilita a impressão de fotografias de 
excelente qualidade, imagens e texto incríveis em quase 
tudo. Ao contrário de outras impressoras a jato de tinta, a tinta 
ECO-UV seca instantaneamente sobre a superfície do material, 
permitindo-lhe imprimir sobre PVC e plásticos, lona, madeira, 
couro, tecido, etc. A tinta branca também está disponível para 
assegurar que as cores ressaltam sobre substratos, de cor 
escura ou clara. Um cartucho de tinta primária opcional fornece 
uma aderência acrescida da tinta em substratos tais como o 
acrílico e o vidro.*

Imprima Imagens Coloridas sob Pedido em
Quase Tudo

Adicionalmente à impressão em todas as cores, pode 
produzir acabamentos brilhantes ou mates com qualidade 
premium, assim como texturas incrivelmente realistas incluindo 
simulações de relevos em 3D com várias camadas de tinta 
transparente. Setenta e dois padrões de textura prontos a 
usar estão incluídos para serem usados imediatamente após a 
instalação, ou pode criar os seus próprios efeitos especiais.

Acabamentos brilhantes e Relevos 

Sinais especializados

A LEF2-200 disponibiliza
72 padrões de texturas prontos a usar.

*Para melhores resultados de primário, é vivamente recomendado que os utilizadores testem a 
aderência sobre substratos específicos antes de o utilizar na produção final.

Combinações de tintas

CMYK + Verniz + Branco CMYK + Primário + Branco CMYK + Branco + Branco



Com a VersaUV LEF2-200, pode imprimir desde um objeto 
de cada vez, sob pedido. Isto dá-lhe a versatilidade de criar 
protótipos, verificar o acabamento de uma imagem impressa, 
produzir um presente único e especial, ou imprimir uma 
pequena série de artigos internamente.

Imprima Apenas Um ou Vários 

A LEF2-200 integra um conjunto de funcionalidades avançadas 
para simplificar trabalhos de impressão de elevada qualidade. 
Uma funcionalidade de Início de Temporizador de Início 
executa os procedimentos de configuração da limpeza 
das cabeças de impressão e de circulação da tinta branca 
automaticamente à hora que determinar. Uma régua de 
posicionamento facilita o alinhamento dos itens sobre a mesa 
de impressão. 

Uma Resultado de Elevada Qualidade, 
Conseguido Fácil e Eficazmente

A LEF2-200 adota um novo sistema de limpeza. 
Uma funcionalidade de Renovação da Cabeça 
remove qualquer resto de tinta das cabeças de 
impressão e limpa a superfície da cabeça de 
impressão de forma a manter a sua impressora 
em bom estado. A tampa hermética protege 
os operadores da luz UV e evita que o pó se 
deposite sobre a superfície dos materiais durante 
a impressão.

Elevada Fiabilidade e Segurança 

A VersaUV LEF2-200 inclui o mais recente RIP VersaWorks 
6, incluindo uma interface intuitiva para uma facilidade de 
operação e de gestão de trabalhos. 

Poderoso Software RIP VersaWorks 6 incluído

Moldura de fotografia Capa de Smartphone Desenho de Produto (Smart 
speaker)

Capaz de se mover à volta das esquinas e das curvas mais 
complexas, assim como de imprimir sobre materiais flexíveis, tais 
como o couro e o tecido, as formulações da tinta ECO-UV da 
Roland são concebidas para a flexibilidade e para a obtenção de 
bonitas imagens. Materiais de até 100 mm (3,94 pol.) podem ser 
introduzidos. A VersaUV LEF2-200 também está preparada para 
suportar um suporte de eixo rotativo opcional para imprimir sobre 
garrafas e outros objetos cilíndricos.

Desde Materiais Rigidos a Flexíveis, Desde 
Objetos Planos a Curvos



Sistema de Filtro do Ar opcional

Um sistema de filtro de ar está 
opcionalmente disponível
para a LEF2-200. Inclui um filtro de carbono 
ativado que remove eficazmente o cheiro e 
as substâncias voláteis libertadas durante a 
impressão. Esta unidade pode ser colocado 
facilmente na parte inferior da LEF2-200.
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A Roland DG reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações, materiais e acessórios sem aviso prévio. O resultado real poderá variar. Para uma qualidade de saída 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.

Este equipamento é capaz de imprimir sobre uma vasta variedade de substratos. No entanto, a qualidade de impressão ou a adesão da tinta podem variar de acordo com o 
substrato utilizado e é vivamente recomendado testar o substrato para ver a compatibilidade, de modo a assegurar resultados de impressão otimizados.

Sobre a Tinta Branca      Devido à natureza da tinta branca, o pigmento irá assentar no cartucho e no sistema de fluxo da tinta, exigindo que agite o cartucho antes 
de cada utilização.

Especificações
Método de impressão Método de jato de tinta piezoelétrico

Suporte

Largura Máx. 538 mm (21,2 pol.)

Comprimento Máx. 360 mm (14,2 pol.)

Espessura Máx. 100 mm (3,94 pol.)

Peso Máx. 5kg (11 lb.)

Largura máxima de impressão / cumprimento Impressão Máx. 508 (largura) × 330 (comprimento) mm (20 × 13 pol.)

Tinta

Tipo Cartucho ECO-UV (EUV, EUV4) de 220 ml

Cor
5 Cores  (Ciano, magenta, amarelo, preto, branco x 2)
5 Cores (Ciano, magenta, amarelo, preto, branco) e primário
6 Cores (Ciano, magenta, amarelo, preto, branco e brilhante)

Unidade de cura da tinta Lâmpada LED UV integrada

Resolução de impressão (pontos por polegada) Máx. 1440 dpi

Precisão de distância*
Erro inferior a ± 0,3% de distância percorrida, ou ±0,3 mm
(±11.8 mil), o que for superior.

Conectividade Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, comutação automática)

Função de poupança energética Funcionalidade de baixo consumo automática

Requisitos de potência CA 100 para 240 V ±10%, 1,8 A, 50/60 Hz

Consumo energético
Durante o funcionamento Cerca de 149 W

Modo de baixo consumo Cerca de 13 W

Nível de ruído 
acústico

Durante o funcionamento 60 dB (A) ou inferior

Durante o modo de suspensão 49 dB (A) ou inferior

Dimensões externas 1202 (L) × 962 (P) × 549 (A) mm (47,3 [L] x 37,9 [P] x 21,6 [A] pol.)

Peso 110 kg (242,5 lb.)

Ambiente

Durante o 
funcionamento

Temperatura: De 20 a 32 C (de 68 a 89,6°F) (22°C (71,6°F) ou mais 
recomendados), Humidade: 35 a 80% HR (sem condensação)

Temperatura quando
não em funcionamento: 5 a 40 ºC (41 a 104 ºF), Humidade: 20 a 80% 
HR
(sem condensação)

Artigos incluídos
Cabo de alimentação, software RIP, líquido de limpeza, garrafa de drena-
gem, manuais, etc.

* Temperatura: 25 °C (77 °F), Humidade: 50% HR

Opções
Modelo Descrição

Tinta ECO-UV

EUV-CY/EUV4-CY 220 ml, Ciano

EUV-MG/EUV4-MG 220 ml, Magenta

EUV-YE/EUV4-YE 220 ml, Amarelo

EUV-BK/EUV4-BK 220 ml, Preto

EUV-WH/EUV4-WH 220 ml, Branco

EUV-GL/EUV4-GL 220 ml, Verniz

EUV-PR * 220 ml, Primário

Líquido de limpeza SL-CL 220 ml

* A adesão da tinta primária pode variar em função do substrato e das condições. É recomendado 
testar a adesão da tinta antes de a aplicar na produção.

Requisitos do Sistema do VersaWorks 6

Sistema Operativo
Windows® 10 (32 ou 64 bits)
Windows® 8,1 (32 ou 64 bits)
Windows® 7 Ultimate / Professional (32 ou 64 bits)

CPU Intel® Core™ 2 Duo, 2.0 GHz ou superior recomendado

RAM 2 GB ou mais recomendados

Placa gráfica e monitor Uma resolução de 1280 x 1024 ou superior

Espaço livre no disco rígido 40 GB ou mais recomendados

Sistema de ficheiros do disco rígido Formato NTFS

Unidade de leitura ótica DVD-ROM

Outra Ligação à Internet recomendada

Os componentes vaporizados podem irritar ligeiramente os olhos, o nariz e/ou a garganta durante e a seguir à impressão com este produto. Se imprimir em 
contínuo num espaço fechado, a densidade das composições voláteis irá acumular-se e poderá irritar os olhos, o nariz e/ou a garganta. A Roland DG recomenda 
vivamente que instale um sistema de ventilação e utilize este produto num espaço bem ventilado. Para obter mais informações, contacte o distribuidor ou reven-
dedor local.


