
Todos os dados e características técnicas são meramente indicativos e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio 

 

 

Texart XT-640 

Folha Técnica 

Tecnologia de Impressão Jato de tinta piezoelétrico 

Materiais Largura 259 a 1,625 mm 

Espessura Máximo 1.0 mm 

Diâmetro ext. do rolo (*1) 76,2mm o 50,8 mm 

Peso do rolo Máx. 40 kg 

Largura de impressão (*2) Máx. 1,615 mm 

Bolsas de tinta Tipos Bolsa de tinta de sublimação exclusiva 

Cores Quatro cores (Cião, magenta, 

amarelo, preto) 

Oito cores (Cião, magenta, amarelo, 
preto, light magenta, light black, 
laranja e violeta) 

Resolução de impressão (pontos por polegada) Máximo 1,440 ppp 

Precisão da distância (*3) Erro menor que ± 0,3% da distância 
percorrida, ou ± 0,3 mm, o que for 
maior 

Conectividade Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, 
comutação automática)) 

Função de poupança de energia Função de suspensão automática 

Requisitos de alimentação AC 100 a 240 V ±10 %, 1,5 A, 50/60 

Hz  

Consumo de energia Durante o funci.: Aprox. 750W   

Modo de suspensão: Aprox. 70W 
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Nível de ruído acústico Durante o funci.: 62 dB (A) ou 

menos  

Em standby: 49 dB (A) ou menos 

Dimensões (com suporte) Peso (com suporte) 2.835(Lar.) x 830(Esp.) x 1.650(Alt.) 
mm / 214kg 

Ambiente Ligado Temperatura: de 18 a 25°C  

Humidade: de 35 a 65%RH (sem 

condensação) 

Desligado Temperatura: de 15 a 30°C 

Humidade: de 20 a 80%RH (sem 

condensação) 

Elementos incluídos Suportes exclusivos, cabo de 
alimentação, grampos, suporte de 
meio, lâminas de substituição para 
faca separadora, Manual do Utilizador, 
Ergo soft Roland Edition RIP Software 

etc. 

 
 

1. O suporte de materiais para esta máquina foi exclusivamente projetado para rolos de materiais com um 
tubo de papel de 3 polegadas de diâmetro. Para usar rolos de materiais de 2 polegadas é necessário 
usar as flanges de materiais opcionais. 

2. O comprimento do ciclo de produção está sujeito às limitações do programa de software. 

3. Tipo de materiais: Materiais especificados pela Roland DG Corporation. Temperatura: 25°C (77ºF), 
humidade: 50% · O rolo de meio deve ser carregado corretamente. · Excluíndo a dilatação/contração 
do meio · Todas as correções ou funções de ajuste desta máquina foram ajustadas corretamente. · 
Percurso da impressão: 1 m 

 


