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Roland DG TrueVIS VG-640
Impressora de grande formato - 162,5 cm (64 pol.)
Sistema duplo de tintas CMYK à base de solvente ecológico  

A NOSSA PERSPETIVA
Uma escolha versátil para lojas de serviços de impressão que 
precisam de produção rápida de trabalhos em grande formato, 
a Roland DG TrueVIS VG-640 com a sua configuração de sistema 
duplo de tintas CMYK teve um desempenho notável durante 
esta avaliação da BLI no terreno. As velocidades de impressão 
mais produtivas revelaram-se superiores à média das rivais 
comparáveis e a configuração de máxima qualidade de 
impressão ofereceu a velocidade mais rápida que registámos 
– 31% mais rápida do que o dispositivo seguinte em termos de 
rapidez. Isto significa que a produção com qualidade superior 
não implica um abrandamento penalizador. A VG-640 destacou-
se por produzir cores bem saturadas e brilhantes, tons de 
pele suaves com um nível de contraste e detalhe muito bom 
nas áreas mais claras de várias impressões do teste da BLI. 
Além disso, conseguiu um valor de Delta E00 médio de 5,07 
com a configuração de alta velocidade em 15 cores PANTONE 
utilizadas por empresas conhecidas. A Roland VG-640 também 
apresentou extrema precisão em matéria de estabilidade 
dimensional e consistência de cores durante o segmento de 
teste com papel de parede multipainel, garantindo repetições 
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precisas ao imprimir vários painéis para apresentação lado a 
lado. Notável na categoria de facilidade de utilização, o software 
Roland VersaWorks Dual RIP que é fornecido com o produto 
permitiu uma utilização intuitiva de diversas operações, como 
o aninhamento e a repetição de trabalhos na mesma folha, 
a monitorização da fila de trabalhos e do consumo de tinta e 
a capacidade de modificação imediata de processos e cores 
PANTONE. Entre outras funcionalidades dignas de menção, 
a TrueVIS VG-640 dispõe de um rolo de recolha opcional que 
permite imprimir sem a presença do operador, um sistema de 
substituição de bolsas de tinta e a capacidade de monitorização 
remota da impressora através de dispositivos iOS e Android. 
A versão de 162,5 cm (64 pol.) da Roland DG TrueVIS VG-640, 
que também está disponível na versão de 137 cm (54 pol.) de 
largura, é uma escolha sólida para aplicações de impressão de 
grande formato para interiores e exteriores. 
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BENEFÍCIOS

Produtividade acima da média em todas as configurações de qualidade; oferece as velocidades mais rápidas que registá-
mos na configuração de máxima qualidade

Muito boas capacidades de reprodução de cores PANTONE

Ausência de complicações no envio de trabalhos de impressão, monitorização de trabalhos e edição de cores com o 
Roland VersaWorks Dual RIP que é fornecido com o produto; gestão de papel fácil com a ferramenta Media Explorer

Sistema de substituição de bolsas de tinta de 500 ml amigo do ambiente que evita o desperdício e a eliminação de emba-
lagens de plástico

Impressão de vários trabalhos sem a presença do operador com o sistema de recolha opcional

Luzes LED que iluminam o processo de impressão e ficam vermelhas quando ocorre uma situação de erro ou 
necessidade de intervenção

VANTAGENS

A configuração de alta velocidade obteve muito boas pontuações em várias imagens pelos cinzentos neutros, pelo bom 
nível de detalhes nas áreas mais escuras e pelos tons de pele suaves que produziu

A excecional estabilidade dimensional resulta na impressão de trabalhos multipainel com alta precisão

Acesso remoto a operações no painel de controlo e monitorização remota através de Bluetooth com iOS ou Android

Contagem decrescente do comprimento de papel restante; capacidade de registo do comprimento restante “print memo”

Sistema de corte automático integrado

LIMITAÇÕES

Requer a intervenção do utilizador para remover os fixadores das extremidades do papel antes de efetuar o corte auto-
mático

O design básico do painel de controlo não oferece a funcionalidade táctil que podemos encontrar noutros dispositivos da 
concorrência; indicação pouco precisa da tinta restante

Não possui elevador de rolos de material para ajudar a carregar os rolos

O registo de trabalhos não inclui informações de contabilização

©2018 Keypoint Intelligence. A duplicação sem autorização é proibida. Para obter reimpressões, contacte info@keypointintelligence.com.
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QUALIDADE DE IMAGEM       

Imagens em halftone 

Precisão da cor 

Espectro de cor 

Consistência de papel de parede multipainel 

QUADRO DO TESTE DA BLI
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IMAGENS EM HALFTONE   
 

Imagens
MPI 3000:  

Máxima produtivi-
dade

MPI 1105:  
Máxima produtivi-

dade

MPI 1105: 
Máxima qualidade

Elefantes Muito bom Bom Bom

Salmão Bom  Bom Bom

Vulcão Bom Bom Bom

Joalharia Bom Muito bom Bom

Rosto Muito bom Muito bom Excelente

Fruta Muito bom Muito bom Muito bom

A qualidade de imagem em halftone foi avaliada com o trabalho de teste de grande formato A0 exclusivo da BLI que consiste em seis 
imagens em halftone de alta qualidade a cores/preto e branco. O trabalho de teste foi impresso com a configuração de velocidade/
qualidade mais produtiva e o resultado foi uma qualidade geral aceitável sem faixas visíveis nos materiais Avery Dennison MPI 1105 e MPI 
3000. Para a Roland DG TrueVIS VG-640 com dispositivo CMYK duplo, foi selecionada a configuração de alta velocidade com 4 passagens 
e a predefinição “Sign & Display” do RIP de gestão de cores para ambos os materiais. O trabalho foi ainda impresso no material MPI 1105 
com a configuração de alta qualidade com 8 passagens. As seis imagens foram cortadas da folha impressa e avaliadas individualmente e 
visualmente em matéria de precisão da cor, brilho, nitidez e contraste por dois técnicos à distância de 3 metros no caso do material MPI 
3000 e 60 centímetros no caso do material MPI 1105.

Resultados do teste

 No material Avery Dennison MPI 3000, a imagem do elefante apresentou um cinzento neutro com bom nível 
de detalhe nas áreas mais escuras e um contraste médio.

 A imagem do salmão ficou globalmente clara e apresentou neutralidade dos cinzentos com contraste médio 
e nível médio de detalhes em ambos os tipos de material.

 A imagem do vulcão apresentou um contraste médio e um baixo nível de detalhe nas áreas mais escuras em 
ambos os tipos de material.

 A imagem de joalharia apresentou nitidez e suavidade médias no material MPI 1105.

A imagem do rosto apresentou consistentemente tons de pele suaves com um nível de detalhe nas áreas 
mais claras muito bom e um contraste também muito bom em todas as condições testadas.   

A imagem de fruta apresentou consistentemente cores brilhantes e bem saturadas com bom contraste.
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PRECISÃO DE CORES PANTONE DE EMPRESAS CONHECIDAS


AVERY DENNISON MPI 1105: MÁXIMA PRODUTIVIDADE (ALTA VELOCIDADE,  
4 PASSAGENS)

PANTONE
Cor

165 C
Home 
Depot

2685 C
Cadbury

285 C
Walmart

123 C
McDonalds

485 C
Coca Cola

321 C
Siemens

293 C
IKEA

109 C
IKEA

ΔE00 6,62 8,04 4,75 4,95 3,85 4,28 4,67 5,38

PANTONE
Cor

137 C
Veuve Cliquot

279 C
Microsoft

574 C
Harrods

361 C
FedEx

476 C
UPS

RHOD RED C
T-Mobile

294 C
Ford

ΔE00  
médio

ΔE00 5,78 6,85 4,38 4,04 3,16 5,26 3,98 5,07

AVERY DENNISON MPI 1105: MÁXIMA QUALIDADE (ALTA QUALIDADE,  
8 PASSAGENS)

PANTONE
Cor

165 C
Home Depot

2685 C
Cadbury

285 C
Walmart

123 C
McDonalds

485 C
Coca Cola

321 C
Siemens

293 C
IKEA

109 C
IKEA

ΔE00 6,32 5,46 5,39 5,3 4,72 4,47 3,76 4,79

PANTONE
Cor

137 C
Veuve Cliquot

279 C
Microsoft

574 C
Harrods

361 C
FedEx

476 C
UPS

RHOD RED C
T-Mobile

294 C
Ford

ΔE00  
médio

ΔE00 5,65 7,29 4,35 4,57 3,23 6,13 3,63 5,00

Foi utilizada a configuração de gestão de cores “Sign & Display” do software VersaWorks Dual RIP para analisar a precisão das cores PANTONE

O Delta E00 médio entre 15 cores utilizadas por empresas conhecidas foi 5,07 em impressões com a configuração 
de alta velocidade com 4 passagens, a mais produtiva. A configuração de máxima qualidade com 8 passagens 
produziu um Delta E00 médio de 5,00.

Três das 15 cores utilizadas por empresas conhecidas impressas na Roland VG-640 com o sistema duplo de tintas 
CMYK apresentaram um Delta E00 inferior a 4,0 tanto na configuração de alta velocidade como na configuração 
de alta qualidade. 

©2018 Keypoint Intelligence. A duplicação sem autorização é proibida. Para obter reimpressões, contacte info@keypointintelligence.com.
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ESPECTRO DE COR 


Os dois espectros de cor produzidos pela Roland TrueVIS VG640 com a configuração mais produtiva nos materiais 
Avery Dennison MPI 3000 e 1105 são consideradas médias entre os dispositivos testados. Contudo, a configura-
ção de máxima qualidade produziu um espectro de cor visivelmente inferior à média dos dispositivos testados.

DENSIDADE

AVERY DENNISON MPI3000: MÁXIMA PRODUTIVIDADE (ALTA VELOCIDADE,  
4 PASSAGENS)

 Canto superior 
esquerdo

Canto superior 
direito

Canto inferior 
esquerdo

Canto inferior 
direito

Ciano 1,46 1,48 1,47 1,47

Magenta 1,33 1,37 1,30 1,36

Amarelo 0,91 0,91 0,91 0,92

Preto 1,86 1,82 1,85 1,84

AVERY DENNISON MPI1105: MÁXIMA PRODUTIVIDADE (ALTA VELOCIDADE,  
4 PASSAGENS)

 Canto superior 
esquerdo

Canto superior 
direito

Canto inferior 
esquerdo

Canto inferior 
direito

Ciano 1,57 1,61 1,60 1,58

Magenta 1,41 1,42 1,42 1,42

Amarelo 0,98 0,99 0,99 0,99

Preto 1,98 2,09 2,02 2,00

Material: Configuração Representação  
gráfica da cor

Volume do espec-
tro de cor (CIE)

Avery Dennison MPI 3000: 
Máxima produtividade Branco 424.296

Avery Dennison MPI 1105: 
Máxima produtividade

Ciano 465.315

Avery Dennison MPI 
1105: Máxima qua-
lidade 

Vermelho 332.943

Em comparação com o espaço de cor Adobe RGB(1998) 
(gráfico multicolor)

©2018 Keypoint Intelligence. A duplicação sem autorização é proibida. Para obter reimpressões, contacte info@keypointintelligence.com.
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AVERY DENNISON MPI 1105: MÁXIMA QUALIDADE (ALTA QUALIDADE, 8 PASSAGENS)

 Canto superior 
esquerdo

Canto superior 
direito

Canto inferior 
esquerdo

Canto inferior 
direito

Ciano 1,35 1,36 1,34 1,38

Magenta 1,30 1,32 1,31 1,31

Amarelo 0,94 0,94 0,93 0,93

Preto 1,55 1,55 1,53 1,53

CONSISTÊNCIA DAS CORES – DELTA E00 AO LONGO DA PÁGINA

A consistência das cores foi avaliada por comparação do canto superior 
esquerdo com outras oito posições nas folhas A0 de três trabalhos impressos 
no material Avery Dennison MPI 1105, todos com cores sólidas neutras 
diferentes. O Delta E00 foi medido com um espectrofotómetro XRite eXact.

Tom de pele 1
Média  0,85
Máximo 1,60

Cinzento
Média  0,88
Máximo 1,91

Tom de pele 2
Média  1,19
Máximo 1,97

0.52 0.36

0.56 0.270.66

1.91 1.44
1.28

0.43 0.53

0.31 0.630.31

1.54 1.35 1.60

0.36 1.02

1.00 0.800.64

1.97 1.90 1.84

©2018 Keypoint Intelligence. A duplicação sem autorização é proibida. Para obter reimpressões, contacte info@keypointintelligence.com.
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QUADRO DE PAPEL DE PAREDE MULTIPAINEL: CONSISTÊNCIA DE CORES E LINHAS 

Para avaliar a consistência das cores e linhas impressas de um trabalho com vários painéis, a BLI imprimiu um 
conjunto de seis trabalhos com 2 metros de comprimento cada. As diferenças de cor, representadas pelo Delta 
E, foram medidas nas extremidades dos painéis adjacentes e a precisão das linhas com 1 metro de comprimento 
que passam de um painel para o adjacente foi medida com um micrómetro. Os painéis foram avaliados com e 
sem rotação, conforme indicado abaixo.

  

  

Delta E00 máximo em painéis na 
orientação vertical

Delta E00 máximo em pai-
néis na orientação de 180°

Cinzento neutro, topo 0,82 0,77

Cinzento neutro, fundo 0,79 0,66

Tom de pele 1, topo 1,37 0,98

Tom de pele 1, fundo 0,89 1,18

Tom de pele 2, topo 0,75 1,09

Tom de pele 2, fundo 0,34 0,95

Precisão da medição de linhas 
– Diferença máxima entre 
painéis (em mm)

0,18 0,06

A variação máxima de cor medida foi um Delta E de 1,37 em painéis não rodados e 1,18 em painéis rodados. 

A variação máxima em linhas de um metro que passam de um painel para o adjacente foi 0,18 mm em painéis não 
rodados e 0,06 mm em painéis rodados.



Delta E

Delta E

1000mm

Delta E

Delta E

1000mm

Delta E

Delta E

1000mm

Delta E

Delta E

1000mm

Delta E

Delta E

1000mm
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FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO                                                                            

MANUSEAMENTO DO PAPEL 


  

A colocação do papel é um processo simples. Encaixa-se primeiro o lado esquerdo do rolo na parte de trás 
da máquina e depois desliza-se e encaixa-se o suporte do rolo no lado direito. As duas barras de metal que 
estão logo abaixo dos suportes laterais do rolo permitem pousar o rolo antes de o carregar. Para facilitar ainda 
mais, a VG-640 possui alavancas de fixação do papel tanto na parte de trás como na parte da frente. A Roland  
VG-640 está equipada com um sistema de corte automático que evita o trabalho de cortar o papel manualmente. 
No entanto, é necessário remover os dois fixadores do papel antes de o cortar e depois voltar a colocá-los 
após o corte.

O sistema de recolha, que é opcional para a 
TrueVIS VG-640, pode recolher vários trabalhos 
num rolo, para impressão sem a presença do 
operador.

©2018 Keypoint Intelligence. A duplicação sem autorização é proibida. Para obter reimpressões, contacte info@keypointintelligence.com.
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A VG-640 permite criar oito configurações com nome de utilizador no painel de controlo. Cada configuração fica 
associada a um tipo de papel e pode conter até 16 parâmetros do dispositivo que otimizam a qualidade de im-
pressão, para que não seja necessário ajustar os parâmetros de cada vez que se carrega um rolo de papel. 

Uma funcionalidade útil é a possibilidade de definir o comprimento do rolo carregado no painel de controlo para 
que os utilizadores possam ser informados da quantidade de papel restante sempre que imprimem.

Se a opção “print memo” for selecionada no painel controlo antes da remoção do rolo, a impressora imprime o 
valor do comprimento restante até ao fim do rolo para que os utilizadores saibam qual é o comprimento restante. 
É uma funcionalidade especialmente útil para quem utiliza vários rolos diferentes.

GESTÃO E MONITORIZAÇÃO DO DISPOSITIVO   


O software Roland VersaWorks Dual RIP é sempre fornecido com a VG-640. Para cada 
dispositivo Roland que estiver ligado à rede, o software oferece acesso à impressão 
precisa, ao estado do RIP e às propriedades dos trabalhos. A BLI considera que é fácil 
navegar pelo software e acredita que os utilizadores o compreenderão imediatamente. 

©2018 Keypoint Intelligence. A duplicação sem autorização é proibida. Para obter reimpressões, contacte info@keypointintelligence.com.



11

Roland DG TrueVIS VG-640  Relatório de Teste no Terreno

www.keypointintelligence.com

É possível aplicar definições – 
como a disposição, qualidade, 
ajuste de cor, formato de 
ficheiro, marca, controlos de 
impressora, controlos de corte, 
gestão de trabalhos, dados 
variáveis e as funções de cortar 
e juntar – nos separadores bem 
identificados do RIP com um 
clique no trabalho pretendido 
na VersaWorks Job List (Lista de 
trabalhos do VersaWorks).

O VersaWorks Dual RIP inclui 
bibliotecas PANTONE e outras a 
partir das quais os utilizadores 
podem alterar cores específicas 
para obterem reproduções mais 
precisas.

©2018 Keypoint Intelligence. A duplicação sem autorização é proibida. Para obter reimpressões, contacte info@keypointintelligence.com.
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O VersaWorks Job Log (Registo 
de trabalhos do VersaWorks) 
oferece informações completas 
sobre os trabalhos, como a 
área de impressão, o tempo de 
impressão e o consumo total de 
tinta de cada trabalho impresso, 
mas não inclui informações 
sobre custos.

As informações básicas de tinta, papel e dispositivo são 
apresentadas em Printer Status (Estado da impressora).

©2018 Keypoint Intelligence. A duplicação sem autorização é proibida. Para obter reimpressões, contacte info@keypointintelligence.com.
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O painel de controlo da impressora com 
duas linhas de texto e nove botões é 
considerado básico. As seleções comuns 
de puxar e cortar o papel, limpar a cabeça 
de impressão, verificar os ejetores de tinta 
e regular o aquecedor encontram-se em 
submenus vários níveis abaixo do menu 
principal do painel de controlo. Durante a 
impressão, o painel apresenta a largura do 
papel e o estado da impressão. 

A Roland VG-640 utiliza Bluetooth e permite 
que os utilizadores acedam remotamente 
às funções do painel de controlo através de 
dispositivos iOS e Android. 

MANUTENÇÃO E TINTA 


Em vez de um sistema de substituição de tinteiros, a Roland VG-640 possui um sistema de substituição de bolsas 
de tinta com uma gaveta de plástico para cada cor. Quando a tinta de uma saqueta acaba, basta retirá-la e 
colocar uma saqueta nova na mesma gaveta. Esta solução é mais amiga do ambiente porque conserva o tinteiro 
de plástico e apenas a saqueta é descartável, mas a troca de uma saqueta implica mais consumo de tempo do 
que a troca de um tinteiro. A impressora pode ser configurada para continuar a imprimir quando uma saqueta 
acaba, mas não é possível substituir uma saqueta sem parar a impressora, o que pode significar interromper 
uma impressão. As bolsas de tinta estão disponíveis apenas com a capacidade de 500 ml. 

©2018 Keypoint Intelligence. A duplicação sem autorização é proibida. Para obter reimpressões, contacte info@keypointintelligence.com.
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Para manter a qualidade de impressão ótima, a Roland recomenda uma impressão diária do padrão de verificação 
dos ejetores, que pode ser iniciada no menu de funções do painel de controlo. Existem três níveis de limpeza da 
cabeça de impressão: normal, médio e forte.  A marca também recomenda a remoção e uma ligeira agitação das 
gavetas de tinta no caso de as cores não serem impressas homogeneamente.

Recomenda também um alinhamento da impressão nos dois sentidos, que pode ser iniciado no menu do painel de 
controlo, sempre que for instalado um novo rolo de papel. Este processo simples demora apenas alguns minutos 
e consiste na impressão de dois padrões de teste. Em seguida, o operador escolhe o padrão que apresenta o 
melhor alinhamento e introduz o respetivo número no painel. 

O depósito de resíduos de tinta é 
fácil de remover pelo operador. 
Basta desenroscá-lo na parte in-
ferior da impressora, esvaziá-lo 
e voltar a instalá-lo. Quando esta 
ação for necessária, a impressora 
apresenta a mensagem “esvaziar 
depósito de resíduos” no painel de 
controlo.

A Roland disponibiliza um kit de limpeza que inclui cotonetes e um líquido de limpeza para limpar manualmente 
determinadas áreas da impressora, nomeadamente à volta das cabeças de impressão e o limpa-cabeças. A limpeza 
manual, que pode ser iniciada no painel de controlo ou a partir de um dispositivo móvel, deve ser efetuada 
mensalmente ou quando a impressão apresentar defeitos que uma limpeza automática não consiga eliminar.

Os limpa-cabeças, as esponjas do tabuleiro dos limpa-cabeças e a lâmina do dispositivo de corte podem ser 
substituídos pelo utilizador com a seleção da respetiva função no painel de controlo. 

A manutenção interna diária é efetuada automaticamente se a VG-640 estiver ligada.

O indicador de tinta no painel de controlo apresenta 
uma ou duas barras para indicar o nível de tinta 
restante para cada cor, indicando um número de cor 
em vez da própria cor. 
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VELOCIDADE 


O funcionamento dos dispositivos foi cronometrado na impressão sucessiva de dois trabalhos de teste da 
qualidade de impressão em A0 da BLI, com a largura de dados ativada para que a impressão tivesse início na 
extremidade esquerda da página. O cronómetro foi iniciado quando a cabeça de impressão começou a imprimir 
e foi parado quando a segunda impressão terminou e estava pronta para ser cortada. As velocidades indicadas 
abaixo foram medidas com a configuração de máxima produtividade, que produziu uma qualidade de imagem 
que a BLI considerou aceitável (sem faixas visíveis) no material Avery Dennison MPI 3000 quando observado a 3 
metros de distância e no material Avery Dennison MPI 1105 quando observado a 60 cm de distância. A terceira 
velocidade foi medida na impressão de dois trabalhos com a configuração de máxima qualidade disponível no 
material Avery Dennison MPI 1105. 

750.76

478.88

463.56

1880.30

804.38

638.36

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Avery Dennison MPI 1105 Highest Quality (High Quality)

Avery Dennison MPI 1105 Most Productive (High Speed)

Avery Dennison MPI 3000 Most Productive (High Speed)

Print Speed: Two A0-Size Targets

Competitive Average Time to Print Completion (in sec.)

Velocidade de impressão: Dois trabalhos em tamanho A0

Avery Dennison MPI 3000 Máxima produtividade (alta 
velocidade)

Avery Dennison MPI 1105 Máxima produtividade (alta 
velocidade)

Média da concorrência Tempo até à conclusão da impressão (em segundos)

Avery Dennison MPI 1105 Máxima qualidade (alta 
velocidade)

Todas as configurações de velocidade/qualidade testadas

Configuração de velocidade/
qualidade Avery Dennison MPI 3000 Avery Dennison MPI 1105

Alta velocidade, 4 passagens 463,56 478,88

Normal, 6 passagens 563,28 563,12

Alta qualidade, 8 passagens 748,03 750,76

Tempo (em segundos) de impressão de dois trabalhos em tamanho A0

Na configuração de alta velocidade ou máxima produtividade com 4 passagens, a Roland TrueVIS VG-640 com 
duplo sistema CMYK produziu dois trabalhos A0 em 7 minutos e 43,56 segundos no material Avery Dennison 
MPI 3000. Na mesma configuração de alta velocidade, a VG-640 imprimiu dois trabalhos em 7 minutos e 58,88 
segundos no material MPI 1105. 

Na configuração de máxima qualidade com 8 passagens, a VG-640 produziu dois trabalhos em 12 minutos e 30,76 
segundos no material MPI 1105.
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CONTEXTO DOS DADOS DOS TESTES

A impressora foi avaliada durante um período de teste intensivo de três dias nas instalações do fabricante nos 
EUA. Cada dispositivo foi testado com rolos de 137 cm (54 pol.) de material Avery Dennison MPI 1105 (vinil fundido 
polimérico), MPI 2105 (película de vinil calandrado) e MPI 3000 (vinil calandrado monomérico). Todos os ficheiros 
utilizados nos testes foram enviados para impressão através do software VersaWorks Dual RIP fornecido pelo 
fabricante. Por recomendação da Roland, foi utilizado o perfil de material PCV4 (vinil fundido premium) para 
imprimir nos materiais MPI 1105 e MPI 2105 e o perfil de material GCVP (vinil calandrado brilhante) para imprimir 
no material MPI 3000. Foi utilizada a configuração “Sign & Display” do RIP de gestão de cor em todas as impressões 
destinadas à avaliação da qualidade de imagem. As classificações foram atribuídas de acordo com um sistema de 
cinco estrelas em que cinco é a melhor classificação.

Nota: cada secção do teste subjetivo de qualidade de imagem foi avaliada independentemente por um de dois 
analistas da BLI, que julgaram as impressões com a identificação da impressora ocultada. Em condições de 
iluminação normais de laboratório, cada analista classificou as amostras de impressão numa escala de cinco 
níveis de qualidade (Excelente, Muito bom, Bom, Razoável, Fraco) e no final as avaliações foram combinadas para 
atribuição de uma pontuação global de qualidade de imagem. Nos casos em que as opiniões divergiram, houve 
um debate sobre a qualidade da amostra e chegou-se a um consenso final. As amostras impressas no material 
MPI 3000 (vinil monomérico) foram avaliadas a uma distância de 3 metros (para simular uma experiência de 
passagem próxima de carro ou a pé) e as amostras impressas no material MPI 1105 (vinil fundido) foram avaliadas 
a uma distância de apenas 60 cm (para simular uma experiência de observação de perto). A BLI avaliou apenas a 
impressora Roland TrueVIS VG-640 e não o sistema de corte integrado.

Acerca da Buyers Laboratory: a Buyers Laboratory (BLI) é a empresa independente mais avançada do mundo 
na área da informação analítica e serviços de teste para a indústria da gestão de documentos. Os compradores 
confiam na BLI há mais de 50 anos quando procuram ajuda para distinguir os produtos, com base nos seus pontos 
fortes e nas suas deficiências, e tomar as melhores decisões de compra. Profissionais ligados a vendas, marketing 
e produtos de diversas indústrias recorrem à BLI para obterem conhecimento profundo sobre competitividade 
e orientação valiosa sobre desenvolvimento de produtos, posicionamento competitivo e suporte de marketing 
e canais comerciais. A BLI também oferece serviços de teste privados mediante contratação que ajudam os 
fabricantes a desenvolver e comercializar melhores produtos e consumíveis.
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