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Praktyka

Metaliczne nadruki transferowe
Złoty, srebrny oraz pozostałe kolory metaliczne cieszą się dziś powodzeniem
nie tylko wśród nadruków
dla młodzieży, coraz częściej znajdują także zastosowanie w zdobieniu odzieży
korporacyjnej i drużynowej.
Drukarki cyfrowe wspaniale radzą sobie z farbami
metalicznymi, produkując
modne, luksusowe i jednocześnie korzystne cenowo
nadruki.
Drukowanie i wycinanie
za pomocą jednego urządzenia: Roland DG już od
15 lat produkuje drukarki,
wyposażone w funkcję wycinania. Jest to wyjątkowo wydajne rozwiązanie, szczególnie w przypadku transferów
tekstylnych. Od trzech lat
drukarki Roland przystosowane są także do nadruków
farbami metalicznymi. Według informacji producenta,
połączenie specjalnego tuszu z tradycyjnymi farbami,
pozwala na produkcję ponad
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500 atrakcyjnych kolorów
metalicznych.
Roland DG posiada w
swojej ofercie wiele urządzeń
wielkoformatowych,
ale także jedno bardzo podręczne, biurkowe urządzenie
drukująco-tnące do produkcji nadruków metalicznych.
Seria VS – idealna dla dużych nakładów
Urządzenia z tej serii
dostępne są w wersjach o
szerokości druku od 73 do
163 cm i mogą drukować
w czterech (CMYK), sześciu (CMYKLcLm), siedmiu
(CMUKLcLmW) lub ośmiu
(CMYKLcLmWMt) kolorach.
Seria VS znajduje zastosowanie przy dużych nakładach
oraz druku średnich i dużych
formatów.
BN-20 – idealna dla małych
nakładów
Niskie nakłady, jak również
pojedyncze
sztuki
można z powodzeniem drukować przy pomocy biurkowego urządzenia BN-20.
Ploter Roland VersaSTUDIO
BN-20 jest pierwszym na
świecie biurkowym, eko-solwentowym ploterem drukująco-tnącym. Dzięki zastosowaniu koloru metalicznego
znanego z serii VersaCAMM
VS ploter jest zdolny drukować kolor srebrny i inne kolory metaliczne.
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Bogate oprogramowanie
Wszystkie
urządzenia
oferowane są z zaawansowanym oprogramowaniem
VersaWorks. Nowe oprogramowanie jest dostępne za
darmo dla użytkowników
ploterów Roland przez usługę
Roland@NET Online. Stworzone przez programistów z
firmy Roland DG oprogramowanie VersaWorks obsługuje
plotery drukujące, bazując
na najnowszym silniku Adobe CPSI engine (3018). Najnowsza wersja VersaWorks
jest szybsza i dokładniejsza i
została wyposażona w nowy
serwer wydruków, dzięki
czemu możliwe jest zarządzanie i drukowanie na 4

ploterach Roland z jednego
komputera.
VersaWorks 3.0 obsługuje
najnowsze plotery drukujące i
tnące Roland w tym AdvancedJET, Hi-Fi Express, SOLJET i
linię VersaCAMM oraz nowe
VersaArt i VersaUV. Dodatkowo VersaWorks obsługuje plotery tnące z serii GX,
umożliwiając wykorzystanie
tego plotera, jako plotera z
systemem pozycjonowania
wydruków idealnego do pary
z ploterem Roland VersaArt.
Nowa wersja oprogramowania obsługuje także
funkcję PerfCut, umożliwiającą cięcie precyzyjnych linii
perforacji. Dla użytkowników VersaUV i XC-540 VersaWorks oferuje nowy tryb
druku pojedynczego pasa
i zwykły tryb podwójnego
pasa dla aplikacji z białym
atramentem.
www.rolanddg.be
www.polkos.com.pl

