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VersaExpress RF-640 8 Colour

A impressora VersaEXPRESS RF-640 8 Colour oferece a mais ampla gama de cores da sua classe 
para gráficos duráveis ao ar livre, oferecendo uma qualidade de impressão impressionante com CMYK 
e configuração de tinta Preto-Claro, Vermelho, Verde e Laranja. Com a impressora eco-solvente 8 cores 
RF-640, consegue atingir até 99% de Pantone® + Solid Coated.  



Maior alcance de cores

GREEN
Versa EXPRESS 
RF-640 8 Colour

RED
Competitor 10 
Colour Printer

A RF-640 8 Colour é a melhor da sua classe, para que 
possa oferecer aos seus clientes uma produção de 
cores imbatível. Com a impressora ecossolvente 
RF-640 8 Colour obtém até 99% de Pantone® + Solid 
Coated na sua gama* para que possa proporcionar 
mais cores do que nunca.

Satisfaça os clientes corporativos mais exigentes com 
uma reprodução de cores precisa em aplicações de 
marcas. Proporcione uma incrível reprodução fotográfica 
e uma qualidade de imagem impressionante.

* Testes internos mostram uma gama de 99% Pantone®+ Solid Coated. Referências Pantone® retiradas do Adobe Illustrator CC 
2018 Pantone®+ Solid Coated Color Book. Os resultados podem variar consoante o suporte.

Correspondência de cores 
superprecisa e sem problemas 

Faz, facilmente e com precisão, a correspondência e 
reprodução de cores difíceis de alcançar, utilizando 
tintas convencionais. 

A combinação vencedora da configuração de tinta da 
RF-640 8 Colour com a função de substituição de cores 
avançada do software da ErgoSoft Roland Edition 2 
SPECIAL PLUS RIP, com extensa compatibilidade com 
o Color Book, proporciona uma gestão de cores sem 
esforço, para que possa combinar cores facilmente. 
Ideal para branding corporativo, incluindo marcas de 
material desportivo e de bens de consumo com cores 
difíceis de combinar.

Dispositivo 
concorrente

VersaEXPRESS 
RF-640 8 Colour

VersaEXPRESS 
RF-640 8 Colour

Dispositivo 
concorrente



• Conjunto de tintas único • Gama de cores sem paralelo • Qualidade de impressão impressionante

Proporcione gráficos de alto 
impacto, que excedem as 
expetativas de cores constan-
temente. 

A impressora eco-solvente VersaEXPRESS RF-640 8 
Colour (1625 mm) oferece a gama de cores mais ampla da 
sua classe, para gráficos de exterior duradouros com confi-
gurações de tinta com CMYK mais Preto-Claro, Vermelho, 
Verde e Laranja.

Proporcione deslumbramento com a cor 
A RF-640 8 Colour proporciona uma qualidade de impressão impressionante que dura até 3 anos no exterior*. 
Perfeita para fabricantes de sinalética, especialistas em revestimentos de veículos, fornecedores de gráficos 
de exposições, comercializadores de impressoras e PSP que procuram oferecer gráficos de alto impacto que 
vão atrair as atenções pelos motivos certos.
De secagem rápida e compatíveis com uma vasta gama de materiais, as tintas ecossolventes da RF-640 8 
Colour combinam um desempenho de impressão inultrapassável com uma versatilidade de aplicações sem 
precedentes.  Crie sinalética promocional exuberante, produza gráficos de exposição de alto impacto, decal-
ques e revestimentos para veículos de parar o trânsito, etc.

* A sua vida útil para uso em exteriores é baseada em ensaios acelerados de resistência às condições atmosféricas. Os resultados podem 
variar consoante a localização, o suporte e a aplicação. A laminação poderá ser necessária para algumas aplicações.



Especificações
Modelo VersaEXPRESS  RF-640 8 Colour

Tecnologia de impressão Jato de tinta piezoelétrico

Largura aceitável do material 259 a 1625 mm

Espessura do material

Diâmetro externo do rolo

Peso do rolo Máx. 40 kg

Diâmetro interno (*1) 76,2 mm ou 50,8 mm

Máx. 1,0 mm com revestimento

Máx. 210 mm

Enrolador Máx. 210 mm de diâmetro externo/ máx. 50 kg de peso

Máx. 1615 mmLargura de impressão (*2)

Tinteiros - Tipo Cartuchos ECO-SOL MAX 3 de 500 ml ou cartuchos INKU EGS de 500 ml

Tinteiros - Cor 8 cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Preto-Claro, Vermelho, Verde, Laranja)

Resolução de impressão Máx. 1440 dpi

Sistema de aquecimento 
de material (*4)

Temperatura configurada do aquecedor de impressão: 30 a 45°C
Temperatura configurada do secador: 30 a 50°C

Precisão de distância (*3) Erro inferior a ± 0,3% da distância percorrida ou ± 0,3 mm, 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 a 120 V ± 10% 8,1 A, 50/60 Hz ou CA 220 a 240 V ± 10% 4,1 A, 50/60 Hz

Consumo energético em funcionamento Cerca de 1070 W

Modo baixo consumo de energia Cerca de 31 W

Ruído acústico durante funcionamento 62 dB (A) ou inferior

Ruído acústico modo baixo consumo 49 dB (A) ou inferior

Dimensões (com suporte) 2575 (L) x 795 (P) x 1270 (A) mm

Consumo energético em funcionamento 140 kg

Ambiente ligado (*5) Temperatura: 20 a 32 °C / humidade: 35 a 80% HR (sem condensação)
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Ambiente desligado Temperatura: 15 a 40 ºC / humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)

Ambiente desligado Software RIP ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS, suportes exclusivos, cabo 
de alimentação, grampos de material, suporte de material, lâminas de substituição 
para a lâmina de separação, Manual do Utilizador, etc.

 

ROLAND 

*1 O suporte para impressão para esta máquina é exclusivamente concebido para rolos de suporte com um diâmetro de tubo de papel de 76,2 mm (3 pol.). Para 
utilizar rolos de suporte de 50,8 mm (2 pol.) são necessários os adaptadores opcionais. *2 O comprimento da tiragem de produção está sujeito às limitações do 
programa de software. *3 Tipo de suporte: Suporte de impressão especificado pela Roland DG Corp. Temperatura: 25  °C (77  °F), humidade: 50%. O suporte de 
impressão de rolo deve ser carregado corretamente. Excluindo alongamento/contração do suporte. Não assegurado quando o aquecedor ou secador de impressão 
é utilizado. Todas as correções ou função de ajuste desta máquina foram feitas de forma adequada. Deslocamento da impressão: 1 m. *4 É necessário aquecimen-
to após a inicialização. Isto poderá demorar entre 5 a 20 minutos, dependendo do ambiente de funcionamento. Dependendo da temperatura ambiente e largura do 
suporte, a temperatura predefinida poderá não ser atingida. *5 Ambiente de funcionamento. As especificações, o design e as dimensões incluídos na lista poderão 
ser alterados sem aviso prévio.

Velocidade 
de impressão

Alta velocidade

Padrão

360x720 - 6 pass. 10,5 m²/h | 8 pass. 8,1 m²/h
540x720 - 10 pass. 6 m²/h | 12 pass. 5,4 m²/h

720x720 - 10 pass. 6 m²/h | 12 pass. 5,4 m²/h

Alta qualidade 1440x720 - 12 pass. 3,2 m²/h | 16 pass. 2,3 m²/h | 20 pass. 1,8 m²/h


