RISO ComColor GD 9630

Cechy produktu
Drukarka ComColor

Pełnokolorowa (CMYKG)

System drukowania

Liniowy system atramentowy

Głowica drukująca

Typ Piezo, 12 stopni gradacji ( Cyan,
Magenta, Yellow, Gray ), 4 stopnie gradacji
Black

Rodzaj tuszu

Pigmentowy na bazie oleju

Format oryginału

A3

Rozdzielczość [dpi]

Drukowanie BK - 600 x 600 dpi, CMYG - 300 x
600 dpi

Prędkości druku [ilość stron/minuta] 86 - 160
Gramatura oryginału [g/m2]

46 - 210

Pojemność tacy podającej

3500/4000 arkuszy; standard/opcja

Pełny opis produktu

Towar prezentowany na zdjęciu może zawierać opcje niestandardowe.

RISO ComColor GD 9630 - drukowanie w kolorze z zawrotną prędkością!!! Potężne i
niezawodne urządzenie dedykowane do wysokonakładowych wydruków. Zaprojektowane z
funkcjami, które zapewniają stabilną jakość wydruku oraz spójne rezultaty drukowania z dużą
prędkością: 160 str./min., w tym system Piezo, który reguluje ilość atramentu. Urządzenie jest
idealnym rozwiązaniem przy zapotrzebowaniu na wysokie prędkości i nakłady, wszechstronny
kolorowy wydruk oraz wydajność i łatwość obsługi.
Seria GD została zaprojektowana od podstaw z myślą o wymaganiach druku
wysokonakładowego
9" calowy kolorowy ekran dotykowy z możliwością personalizacji zadań
Pięć kolorowych atramentów dla lepszego odzwierciedlenia kolorów druku
Komplet pojemników z kolorami CMYKG zawiera ilość atramentu wystarczająca do
wydrukowania ponad do 70 000 do 125 000 stron A4
Szybka prędkość druku; do 160 str./min w trybie jednostronnym i do 80 str./min w
trybie dwustronnym
Druk pełnowymiarowy A3: do 314 × 548 mm, a przy opcjonalnej tacy odbiorczej do o
340 × 550 mm
Drukowanie na papierze wieloczęściowym
Atrament do szybkiego drukowania. Szybkoschnący atrament pigmentowy na bazie
oleju opracowany specjalnie dla serii maszyn ComColor GD
Stabilizowany podajnik papieru. Technologia FORCEJET zapewnia optymalną prędkość
podawania papieru, która jest dostosowana do ilości atramentu rozpylanego z głowic
atramentowych
Precyzyjny mechanizm transportu papieru, obsługujący szeroką gamę nośników, w
tym: kartonu, cienkiego papieru, kopert i kart
Programowane drukowanie
Tryb poufny - funkcje bezpieczeństwa ograniczające dostęp użytkownika oraz
zabezpieczenia oryginalnych danych w celu ochrony przed wyciekiem informacji
Druk kolorowy i czarno-biały na żądanie. Drukowanie zmiennych danych, eliminując
potrzebę stosowania wstępnie zadrukowanych materiałów
ComColor Standard - proﬁl kolorów RISO kontroluje ilość atramentu wyrzucanego z
głowicy drukującej w zależności od typu dokumentu i nośnika. Utrzymuje jakość
obrazu i optymalizuje zużycie atramentu.
RISO Print-S - drukowanie z innych urządzeń pracujących w różnych systemach
operacyjnych
Ekonomia i ekologia: szybkoschnący atrament pigmentowy na bazie oleju, niski pobór
prądu (druk "na zimno"), brak emisji ozonu i selenu, produkt przyjazny środowisku
Szeroki zakres dostępnych opcji RISO pozwala na dostosowanie konﬁguracji
urządzenia pod potrzeby użytkownika
Gwarancja: 3 lata
POBIERZ FOLDER URZĄDZENIA

PREZENTACJA FILMOWA

Dzierżawa:

0,00 zł netto / 0 m-ce

Do podanej ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
Producent: RISO

