
Impressão direta em vestuário

Impressora compacta para 
personalização direta em 

tecidos de algodão

Especificações

Acessórios

Acabamento

Bandeja cassete

Bandeja cassete - A4

Bandeja cassete - A5

Ferramentas

Cartucho de limpeza

Tintas

Resolução de impressão (dpi)

Tipo de vestuário

Ambiente

Conectividade

Requisitos de sistema

Requisitos de energia

Consumo de energia

Dimensões externas

Peso

Área de impressão
Cassete A4 (padrão)

1.200dpi x 1.200 dpi

291 mm x 204 mm

204 mm x 142 mm

50-100% Algodão

Máximo de 4 mm

15º a 32º

15 a 80% UR (não condensado)

USB2.0 High Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE 802.11 b/g/n

Windows 7/8.1/10, Mac OS X 10.11 ou superior

47 W

Aprox. 24 kg

220-240 V: 1,8 W

100-120 V: 1,7 W

Dutrante a operação: 399 x 760,3 x 292,5 mm

Inativo: 399 x 760,3 x 292,5 mm

220-240 V: 50/60 Hz 0.6 A

110-120 V: 60 Hz 1 A

Cassete A5 (opcional) 

Tecido

Espessura 

Temperatura

Umidade

Durante a operação

Inativo

L x P x A

Cartucho Ciano, 100ml

Unidade opcional de acabamento
para fixação de tinta (Aquecedor)

Requisitos de energia:
220-240 V: 50/60 Hz, 120-127 V: 60 Hz
 Consumo de energia:
220-240 V: 980-1.160 W, 120-127 V: 60 Hz
 Dimensões externas (L x P x A):
419 x 675 x 235 mm
 Peso:
Aprox. 16.5 kg

Cartucho Magenta, 100ml

Cartucho Amarelo, 100ml

Cartucho Preto, 140ml

Cartucho de limpeza Ciano, 42ml

Cartucho de limpeza Magenta, 42ml

Cartucho de limpeza Amarelo, 42ml

Cartucho de limpeza Preto, 42ml

Ferramenta de limpeza

Líquido de limpeza

Almofada de limpeza

Cotonete de limpeza

Unidade coletor de tinta

Filtro de ventilador
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A Roland DG reserva o direito de fazer alterações em especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. A produção real pode variar. Para melhor qualidade de resultados, é necessária a 
manutenção periódica de componentes críticos. Entre em contato com seu fornecedor da Roland DG para mais detalhes. Nenhuma garantia está implícita que não seja expressamente indicada. A Roland 
DG não se responsabiliza por quaisquer danos incidentais ou consequentes, previsíveis ou não, causados por defeitos em produtos. Todas as outras marcas são propriedades de seus respectivos 
proprietários. A reprodução ou utilização deste material protegido é regida pelas leis locais, nacionais e internacionais. Os clientes são responsáveis por observar todas as leis aplicáveis e são responsáveis 
por qualquer infringimento. A Roland DG Corporation licenciou a tecnologia MMP através do TPL Group.



Exemplos de aplicações para 
estimular sua imaginação

Oficinas de design em shoppings e outros locais

Souvenir para parques temáticos e eventos Camisetas personalizadas

Produtos com design único Souvenir exclusivos para hotéis e resorts

Impressão direta em vestuário

Personalize direto de sua mesa

Simples e segura

* Um computador é necessário para impressão.

A VersaSTUDIO BT-12 pode imprimir diretamente em tecidos de algodão diretamente 
de sua mesa. Imprima facilmente em camisetas, sacolas, itens para decoração de 
interiores e personalize muito mais produtos com alto valor agregado.

A BT-12 foi projetada para ser produtiva e fácil de usar, para que qualquer pessoa possa criar produtos originais de alta qualidade, sem habilidades especiais 
ou treinamento. O aquecedor opcional  para acabamento HB-12, fixa com segurança a tinta ao tecido, proporcionando um processo de impressão completo, 
mesmo em lojas. O "cotodesign" permite criar designs facilmente a partir de um tablet * para vendas efetivas em lojas e eventos.

A BT-12 é ideal para uso em uma mesa, seja em lojas, eventos ou 
escritórios onde o espaço é limitado. A impressora também pode ser 
empilhada na parte superior do aquecedor HB-12 para fornecer um 
processo de impressão completo no menor espaço possível.

Roland Design Software

Crie seu design Configure Imprima e prense Pronto!

A BT-12 vem com o Roland Design Software, fácil de usar, que inclui telas de operação simples que facilitam a importação e 
edição de imagens para uma impressão tranquila.

FÁCIL DE USAR

Design modular compacto Reprodução de fotos nítidas
COMPACTA ALTA QUALIDADE

Comece seu negócio com um
investimento mínimo

BAIXO CUSTO

De camisetas a sacolas, a BT-12 imprime diretamente 
em tecidos brancos ou outras cores claras de 
algodão*. E com uma resolução de até 1.200 dpi, para 
impressão de alta qualidade.

Sem nenhum equipamento especial ou habilidades específicas necessárias, a 
BT-12 é ideal para impressão direta em  vestuário com um investimento 
inicial mínimo. Aproveite os serviços de personalização rentáveis para atrair 
mais clientes e aumentar o valor da sua marca.

Expandindo as oportunidades
Com nosso software opcional Cotodesign, suporte a produção e vendas de 
produtos personalizaveis através da conectividade a vários dispositivos. Desde 
a criação e recebimento de pedidos até impressão e vendas, a operação 
tranquila para ajudar você a criar produtos exclusivos.

*Tecidos devem conter pelo menos 50% de algodão


