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Introduzindo uma notável inovação na 
tecnologia da tinta. Vencedora do prêmio 
Tinta Eco-Solvente, a ECO-SOL MAX apresenta 
novas características, incluindo maior 
aceitação a mídias sem tratamento, rápido 
tempo de secagem, maior densidade, vasta 
gama de cores, melhor resistência a ranhuras e 
menor custo por metro quadrado. Além disso, 
a ECO-SOL MAX é praticamente inodora, não 
contém qualquer VOC* prejudiciais e não 
necessita nenhuma precaução especial de 
ventilação ou equipamentos ambientais.

* Compostos Orgânicos Voláteis     **  Os três anos de durabilidade em ambientes externos são baseados em testes de aceleramento meteorológicos realizados pela Roland DG.  Os resultados podem variar dependendo do local e aplicação.

Secagem rápida e melhor resistência a ranhuras, facilitando o manuseio durante a 
fabricação e aplicação do impresso
 
Vasta gama de cores para vermelhos, azuis e verdes com alta densidade que 
proporciona beleza, brilho e cores solidas no resultado final

Baixo custo de produção e  maior suporte a mídias sem tratamento, incluindo 
mais de 600 perfís de cores ICC gratuitos

Ideal para aplicações em ambientes internos e externos, produzindo imagens com 
durabilidade de até três anos em ambiente externo sem laminação**

Praticamente inodora e sem conservantes VOCs* prejudiciáis

Aproveite o maximo das cores

com a tinta ECO�SOL MAX

Aproveite o maximo das cores

com a tinta ECO�SOL MAX



A série SOLJET PROIII da Roland é uma avançada linha de 
impressoras de grandes formatos e impressão com recorte 
integrado. Desenvolvidas com tecnologia Roland Intelligent Pass 
Control, as impressoras PROIII estão disponíveis em três modelos, 
suportando um grande volume de aplicações de alta produção, 
desde impressões artísticas e reproduções de qualidade 
fotográfica com resolução de 1440 x 1440 dpi até empenas 
produzidas a 360 x 360 dpi. Cada PROIII inclui o profissional 
software RIP da Roland,  o VersaWorks, compatível com o Adobe ® 
PostScript ® 3™.

Linha ECO�SOL MAX Inkjet

Series

A mais vendida impressora com recorte integrado, a 
VersaCAMM 4 cores acompanha o software RIP Roland 
VersaWorks fácil de usar. Com maior versatilidade, a 
série VersaCAMM imprimi e recorta o contorno de 
rótulos, adesivos, decalques, displays, banners, 
posteres, transfers para vestuário, sinalizações, 
veículos personalizados e muito mais.

Series

A Roland reserva o direito de fazer alterações em especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. Suas saídas reais podem variar. Para obter uma qualidade desejada, a manutenção periódica de componentes críticos podem ser 
exigidas. Entre em contato com o seu revendedor Roland para mais detalhes. Nenhuma garantia está implícita que não seja expressamente declarada. Roland não será responsável por quaisquer danos acidentais ou conseqüentes, quer 
sejam ou não previsíveis, causados por defeitos de tais produtos. PostScript é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

nTINTA ECO-SOL MAX
ESL3-MG Magenta ESL3-YE Yellow   ESL3-CY Cyan ESL3-BK Black ESL3-LC Light Cyan ESL3-LM Light Magenta
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TODOS PROFISSIONAIS ESCOLHEM ROLAND 

SOLJET PRO III XJ-640 
Impressora de 162cm

SOLJET PRO III XJ-740
Impressora de 187 cm 

VersaCAMM VP-300 
Impressora e Plotter de 76cm

VersaCAMM VP-540 
Impressora e Plotter de 137cm

SOLJET PRO III Xc-540 
Impressora e Plotter de 137cm

ESL3-WH White
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