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ROQ Hybrid H04C04 H06C06  H08C04 H12C06 H12C04 H18C06

tecnologia da cabeça de 
impressão Piezoelétrico/FujiFilm Dimatix

n.° de cabeças de impressão 4 a 12 por estação 12 a 18 por estação

conjunto de tintas CMYK/CMYK+2

intervalo de impressão 
aconselhável (mm/pol) 3 - 4* / 0.11” - 0.16”

intervalo de altura de impressão 
(mm/pol) 3 - 20  / 0.12” - 0.78”*

área máx. de impressão 
(mm/pol) 400x700 / 15.7”x27.6” 500x700 / 19.7”x27.6”

produtividade máx. (peças/hora) 130** 320** 320 in 380x300 mm

gama de resoluções (dpi)

508 x 200 dpi; 508 x 400 dpi; 508 x 600 dpi; 508 x 800 dpi; dpi; 
508 x 1200 dpi; 508 x 1600 dpi; dpi; 508 x 2000 dpi; 508 x 2400 dpi

635 x 200 dpi; 635 x 400 dpi; 635 x 600 dpi; 635 x 800 dpi; dpi; 
635 x 1200 dpi; 635 x 1600 dpi; dpi; 635 x 2000 dpi; 635 x 2400 dpi

faixa de impressão da carruagem 
(mm/pol) 120 / 4.72” 240 / 9.45” 380 / 15”

software RIP ROQ Studio desenvolvido pela Neostampa

condições de operação 20°-25°C/68-77°F, humidade 50-70% sem condensação

alimentação AC 100-240V, 50Hz, 60Hz, 3300W***

* quanto maior for a distância entre a superfície a imprimir e a cabeça de impressão, menor será a definição.
**  produtividade para trabalhos de tamanho A4, resolução de 508x800 dpi em velocidade média, numa máquina circular ECO.
*** a potência indicada aplica-se apenas à estação digital, sem qualquer outro equipamento.

SERIGRAFIA E DIGITAL

COMO PODE A ROQ Hybrid 

IMPULSIONAR O SEU 
NEGÓCIO?

padrões elevados 
produção elevada com qualidade digital 

detalhe e cor 
impressões detalhadas e nítidas com uma 
grande gama de cores 

simplicidade 
operação fácil e manutenção simples 

económica 
mínimo de dois ecrãs 

A Hybrid funciona em 
conjunto com uma máquina 
de impressão serigráfica 
de tamanho XL, tal como 
ilustrado nesta imagem:2687/105.8”
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PEÇAS/HORA** 
320

O MELHOR DOS


