
Küçük, Kolay & Ekonomik
Pamuklu Kumaşlar İçin 

Doğrudan Kıyafete Baskı Çözümü

Masaüstü Doğrudan Kıyafete Baskı 



Kolay ve Güvenli Çalışma
BT-12, güçlü ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede özel beceriler veya eğitim gerektirmeksizin, olağanüstü 
kalitede orijinal ürünler herkes tarafından yaratabilir. İsteğe bağlı kaset tipi HB-12 apreci, perakende ortamında bile tam bir baskı işlemi 
sağlayarak mürekkebi kumaşa güvenli bir şekilde sabitler. Yazılım, mağaza içinde veya etkinliklerde etkin satış yapabilmeniz için bir 
tablet* aracılığıyla tasarımları oluşturmanıza olanak sağlar.
* Baskı için bir bilgisayar gereklidir.

1 TASARIM 2 AYARLAMA 3 YAZDIRMA & 
BASKI

4 BİTİRME 

Tasarım Yazılımı
BT-12, görüntüleri hızlı ve kolay bir şekilde aktarmayı ve düzenlemeyi sağlayan kolay kullanımlı 
ekranlarına sahip Roland Tasarım Yazılımı ile birlikte gelir.

Kullanimi kolay

Kâr potansiyelini 
hayal edin…

Mağazalarda ve alışveriş merkezlerinde tasarım atölyeleri Oteller ve tatil köyleri için benzersiz hediyelik eşyalar

Masaüstü Doğrudan Kıyafete Baskı 

Masaüstünüzden Kişiselleştirme

VersaSTUDIO BT-12 masaüstünüzden pamuklu kumaşlara doğrudan 
baskı yapabilir. Yüksek değerli kişiselleştirilmiş ürünler üretmek için 
tişörtlere, bez çantalara, minder kılıflarına ve daha pek çok yüzeye 
kolayca baskı yapın.

Yaklaşık 
10 dak.



Kompakt Modüler Tasarım
BT-12, mağazalarda veya sınırlı alanın olduğu etkinliklerde bile 
masaüstü kullanımı için idealdir. Yazıcı, mümkün olan en küçük 
alanda eksiksiz bir baskı işlemi sağlamak için HB-12 aprecinin 
üstüne de yerleştirilebilir.

Kompakt

Minimum Yatırım ile Hızlı Bir Başlangıç Yapın
BT-12, özel donanıma veya becerilere gerek kalmadan size uygun fiyatlı bir doğrudan kıyafete baskı çözümü sunar. Hızlı ve benzersiz 
bir kişiselleştirme hizmeti ile müşterilerinizi etkileyin ve işinizi artırın.

Düşük maliyetli

Kusursuz Resim Üretimi
Tişörtlerden alışveriş çantalarına kadar BT-12, beyaz ve açık renkli 
pamuklu kumaşlara* doğrudan baskı yapar. 1.200 dpi’ye kadar 
çözünürlük ile, fotoğraflı tasarımları dahi etkin bir şekilde basın.
*Kumaşın pamuk karışım oranı en az %50 olmalıdır.

Yüksek kalite

760.3 mm

513 mm

419 mm

Oteller ve tatil köyleri için benzersiz hediyelik eşyalar Müşteri tasarımlarından orijinal ürünler Eğlence parkları için kişiselleştirilmiş hatıralar Grup etkinlikleri için özelleştirilmiş kıyafetler

Kullanıcı Dostu Yazılım

Karmaşık yeni yazılımların nasıl kullanılacağını 
öğrenmeye gerek yok. Eğer masaüstü yazıcıyı 
kullanabilirseniz, PNG ve JPG dosyalarınızı birlikte 
verilen yazılımımızla kolayca içe aktarabilir ve 
bir düğmeye tıklayarak doğrudan kıyafete baskı 
yapabilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca TIFF, PDF ve BMP 
dosyalarını kendi tasarım programları seçenekleriyle 
de çıktı alabilirler.



Teknik Özellikler
Baskı çözünürlüğü Maks 1,200 × 1,200 dpi eşdeğeri

Baskı alanı
A4 standart tabla 291 × 204 mm (11.5 × 8.0 inç)
A5 tabla 204 × 142 mm (8.0 × 5.6 inç)

Basılabilir kıyafet tipi
Kumaş % 50 ila  %100  pamuk  
Kumaş kalınlığı 4 mm (0.16 inç)

Çalışma ortamı
Sıcaklık 15 ila 32 °C (59 ila 89.6 °F)
Nem %15 ila %80 RH

Arayüz USB 2.0 yüksek hız , Eternet (10BASE-T, 100BASE-TX)
İşletim sistemi Windows® 7/8.1/10, Mac OS X 10.11 veya daha sonrası 

Güç kaynağı
220-240 V: 50/60 Hz 0.6 A (tam donanımlı olduğunda)
100-120 V: 60 Hz 1 A (tam donanımlı olduğunda)

Enerji tüketimi
Maksimum 47 W

Enerji tasarrufu modu
220-240 V:1.8 W 
100-120 V:1.7 W

Dış ebatlar (G x D x Y)
Bekleme modu: 399 × 682.8 × 292.5 mm (15.7 × 26.9 × 11.5 inç)
Çalışma sırasında : 399 × 760.3 × 292.5 mm (15.7 × 29.9 × 11.5 inç)

Ağırlık Yaklaşık 24 kg (53.0 lb.) 

Tekstil pigment mürekkebi
TPG-CY Mürekkep Kartuşu Cyan, 100 cc 
TPG-MG Mürekkep Kartuşu Macenta, 100 cc
TPG-YE Mürekkep Kartuşu Sarı, 100 cc
TPG-BK Mürekkep Kartuşu Siyah, 140 cc

Temizleme kartuşu
BT-CC-CY Temizleme Kartuşu Cyan, 42 cc
BT-CC-MG Temizleme Kartuşu Macenta, 42 cc
BT-CC-YE Temizleme Kartuşu Sarı, 42 cc
BT-CC-BK Temizleme Kartuşu Siyah, 42 cc

Temizleme aleti
BT-CT Temizleme Aleti
BT-CL Temizleme Sıvısı
BT-CP Temizleme Pedi
BT-CS Temizleme Çubuğu
BT-IC Mürekkep Toplama Ünitesi
BT-FF Fan Filtresi

YETKİLİ SATICI:

Roland, teknik özelliklerde, malzemelerde veya aksesuarlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktınız değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik 
bileşenlere periyodik bakım gerekli olabilir. Lütfen detaylar için Roland bayinize başvurun. Açıkça belirtilenler dışında hiçbir garanti verilmez. Roland, öngörülebilir olsun veya olmasın, bu tür ürünlerdeki 
kusurlardan kaynaklanan olası veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Telif hakkıyla korunan malzemelerin çoğaltılması veya kullanılması yerel, ulusal ve 
uluslararası yasalara tabidir. Müşteriler, yürürlükteki tüm yasalara uymakla sorumludur ve ihlallerden sorumlu tutulurlar. Roland DG Corporation, MMP teknolojisini TPL Grubu’ndan lisanslamıştır. 

www.rolanddg.com.tr

Aksesuarlar
Apreci

HB-12
Mürekkebi sabitlemek için isteğe bağlı apreci

Güç kaynağı: 
220-240 V: 50/60 Hz - 120-127 V: 60 Hz

Güç tüketimi:
220-240 V: 980-1,160 W - 120-127 V: 1,240 W

Dış ebatlar (G x D x Y):
419 × 675 × 235 mm (16.5 × 26.6 × 9.3 inç)

Ağırlık: Yaklaşık 16.5 kg (36.4 lb.)

Baskı modu (Ön ısıtma): Temas ısısı

Sabitleme modu (Sigorta): Temassız ısı

Kaset tablası

CT-A4
Kaset Tablası  - A4 Boyutu  

CT-A5
Kaset Tablası  - A5 Boyutu  


