
  

PERSONALIZAÇÃO
DIGITAL A LASER

Basta digitar o texto personalizado, carregar uma imagem e, com precisão e facilidade, 
seus designs exclusivos são transferidos para objetos em policarbonato, acrílico 

entre outros plásticos. A LD-80 é fácil e segura de operar, usando um laser para transferir
folhas metalizadas (foil) para presentes, brindes promocionais, e muito mais.

Personalização a laser



Siga-nos nas redes sociais
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Crie produtos únicos em apenas 4 passos simples       
A LD-80 não possui procedimentos operacionais complicados e fornece um processo simples de 4 etapas

 

 
Para mais detalhes e especificacões,
visite nosso site em www.rolanddg.com.br

Opções de desenho Vetor/Contorno, 
preenchimento, texto e 
ilustração.

Requisitos de energia Adaptador AC dedicado:
AC 100 a 240V ± 10%, 50/60Hz
Unidade principal DC19V, 1.0A

Ambiente Temperatura
10 a 30º C

Umidade
35 a 80% (sem condensação)

Acessórios Morsa central, gabarito,
adaptador AC, cabo de 
alimentação, cabo USB,
CD-ROM, etc.

Área de impressão 100 mm x 200 mm x 20 mm

Conexão USB

Dimensões (L x D x A)   286 mm x 383 mm x 308 mm

Peso 12 kg

Coloque o objeto

no equipamento

O laser imprime seu desenho

através do METAZAStudio

Seu objeto personalizado

está pronto para vender

Destaques & Especificações

Insira o foil metalizado
de sua preferência

Insira dados seriais, incluindo números e nomes para
produzir itens para vários clientes

Uma máquina completamente segura para operar usando um
laser Classe 1 para personalização de transferência de calor

Compacta, pode ser levada para diferentes locais e eventos
para personalização sob demanda

Não requer instalação elétrica especial•  

*  Os resultados bem-sucedidos de texto e imagem dependem da combinaçãocorreta de folha
e material. Para melhores resultados, teste a transferência da folha antes da produção final.
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•  Incluso o software METAZAStudio fácil de usar 

Impressões a laser em ABS, AS (SAN), poliestireno,
polipropileno e policarbonato.

Uma morsa inclusa mantém os objetos perfeitamente
no lugar e permite uma configuração rápida

Ao toque de um botão, um ponteiro laser revela o ponto
de origem na mídia para um posicionamento preciso
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