unieke printoplossingen

Ontdek
de voordelen
van onze
unieke printoplossingen.

De zeer hoge printsnelheden van de ComColor X-Jet printers zijn te
danken aan de FORCEJET™-technologie van RISO. Deze technologie
is gebaseerd op een hoogwaardige inkjettechniek en weet een
hogere printsnelheid te combineren met een perfecte
printkwaliteit. Zo brengt RISO belangrijke criteria die zich doorgaans
moeilijk laten verenigen samen in één apparaat.

Innovatief
Een veel snellere
technologie

De printkwaliteit onder
controle

> Printkoppen op één lijn voor een optimaal rendement

> Gereguleerde inktafgifte

Dankzij de vier grote, parallel geïnstalleerde printkoppen (cyaan, zwart,
magenta en geel) in het hart van het apparaat kunt u nog sneller in één
passage in kleur printen.

De FORCEJET™-technologie garandeert consistente printresultaten, zelfs bij
hogere printsnelheden.

> Speciale sneldrogende inkt
Speciaal voor de ComColor X-Jet serie ontwikkelde RISO sneldrogende,
kleurvaste en waterbestendige inkt op oliebasis. Deze is bij uitstek geschikt
voor intensief gebruik en vervormt het papier niet.

> Een innovatief systeem voor dubbelzijdig printen
Dubbelzijdig printen gaat even snel en gemakkelijk als enkelzijdig printen, met
als resultaat een verhoging van de productiviteit en een lager papierverbruik.

> Liggende papierinvoer voor een stabiele toevoer

> Veilig en duurzaam printen

Het horizontale papierinvoersysteem onder de printkoppen zorgt voor een
hogere printsnelheid en minimale verschuiving tijdens het printen.

Dankzij de FORCEJET™-technologie dringt de RISO-inkt diep door in de
papiervezels, zodat uw documenten beschermd zijn tegen vervalsing.
Bovendien is de zwarte X-Jet inkt ISO 11798-gecertificeerd. Deze norm
garandeert de leesbaarheid en duurzaamheid van archiefdocumenten.
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Sneller
communiceren in kleur

Kleur
Kopiëren en printen in kleur
tegen lagere kosten

Printen op topsnelheid
met supergeavanceerde
oplossingen

> Voor iedereen die dagelijks in kleur print, ontwikkelde RISO printoplossingen
met een uiterst concurrerende prijs per kleurenkopie.

> Verbreek alle records en print een document van 1000 pagina's in kleur en

> U kunt de leesbaarheid en het effect van uw documenten verbeteren door

zwart-wit in minder dan 7 minuten (met de ComColor 9150 X-Jet).

ze in kleur te printen, zonder daarmee uw budget te overschrijden.

Printtijd 1000 pagina's A4 in kleur (enkelzijdig)
circa 25 minuten

Kantoorprinter 40 ppm

Een klein beetje kleur is voldoende om belangrijke informatie te benadrukken
en de aandacht van de lezer te trekken. Zo kan vierkleurendruk het
responspercentage van een mailing aanzienlijk verhogen en ervoor zorgen
dat een boodschap of bepaalde
informatie beter wordt onthouden.
Op strategische wijze gebruikt,
vormt het toepassen van een
accentkleur, naast zwart-wit, een
simpele en doeltreffende manier
om belangrijke boodschappen
over te brengen en het effect
ervan te optimaliseren.

ComColor 9150 X-Jet

circa 6,5 minuut

> Profiteer van een technologie die uniek is op de markt en waarmee u even
snel print in kleur als in zwart-wit, zowel enkelzijdig als dubbelzijdig.

> De eerste geprinte pagina’s verschijnen in minder dan 5 seconden.
> Bespaar tijd door continu te printen dankzij meerdere invoerlades (van
2500 vel standaard tot 5500 vel optioneel) en opvang van papier (van
500 tot 5000 vel, afhankelijk van de gekozen opties). De printer schakelt
automatisch over naar de tweede lade als de eerste leeg is.
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Print
snel en efficiënt

Gemak
Centraliseer uw printgebruik

Print uw opdrachten snel
en efficiënt

Voor iedereen die een grote hoeveelheid verschillende documenten moet
beheren, ontwikkelde RISO veelzijdige printoplossingen.

> Laat u geruststellen door de bewezen betrouwbaarheid van de RISOapparatuur en de FORCEJET™-technologie die voortgekomen is uit de
expertise van RISO op het gebied van snel en grootschalig printen.
> Profiteer van de laatste verbeteringen aan het assortiment: snelle verwerking
van gegevens, snelle uitvoer van de eerste kopie, een ongekende nominale
printsnelheid en grote papiercapaciteit.

> U kopieert , print en scant uw documenten rechtstreeks, of vanaf een
(1)

(1)

USB-stick.

> Uw printer kan allerlei soorten documenten verwerken: administratieve
documenten, flyers, mailings, nieuwsbladen, educatief materiaal,
handleidingen, kleine affiches, enveloppen, etc.
> U beschikt over tal van functies om uw documenten in alle eenvoud te
sorteren, bundelen, binden, nieten en perforeren(2). Daarbij kunt u naar
wens in kleur of in zwart-wit werken.
> De ComColor X-Jet printer is ontwikkeld voor veeleisende taken en (middel)
grote printvolumes, maar leent zich ook prima voor kleine printklussen.

Printers speciaal ontwikkeld
om het u gemakkelijker te
maken
De hoogwaardige en zeer compacte ComColor X-Jet printers passen perfect
in uw werkomgeving. Dankzij hun grote gebruiksvriendelijkheid kunnen uw
medewerkers er snel mee overweg.

> U stuurt alle activiteiten met het grootste gemak aan via een groot LCD-

(1) de scanner is optioneel
(2) de finisher is optioneel

touchscreen van 21,5 cm.

> Het touchscreen biedt rechtstreeks toegang tot alle belangrijke functies.
En door sneltoetsen te creëren voor veelgebruikte opdrachten, kunt u tijd
besparen!
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Een gecontroleerd
gebruik

Zuinig
Gecontroleerde toegang
tot uw printer

Beveilig vertrouwelijke
documenten

> Beheer van gebruikers

> Om uw vertrouwelijke documenten te beschermen tegen nieuwsgierige

Met de geïntegreerde RISO-software kan de beheerder het gebruik van
de printer door elke medewerker controleren en analyseren. Zo beheert
u uw activiteiten op doeltreffende wijze en kan de printer door meerdere
afdelingen worden gedeeld.

blikken – zelfs tijdens het printen – kunt u ze tijdens het verzenden naar de
printer afschermen met een vertrouwelijke code.
> Om documenten op een later moment of nogmaals te printen, kunt
u uw gegevens in een dossier vastleggen en deze beveiligen met een
vertrouwelijke code.
> U kunt ingescande PDF-documenten met een PIN-code beveiligen zodat
het gebruik ervan beperkt wordt (alleen-lezen, printen).

> Gecontroleerde toegang per gebruiker
De beheerder kan de toegang tot de verschillende functies van de printer per
gebruiker beperken, dankzij persoonlijke toegangscodes of een (optioneel)
systeem met
identificatiekaarten.

Beheers uw budget
> Met behulp van gebruikerscodes kan de beheerder het aantal kopieën en
prints in kleur of zwart-wit per gebruiker bijhouden.

> Dankzij de automatische kleurmodus, die de aan- of afwezigheid van
kleur in een document opmerkt, wordt elke pagina tegen het juiste tarief
verwerkt.

> Stimuleer dubbelzijdig printen onder uw medewerkers om papier te
besparen: dankzij de ComColor-printtechnologie is dubbelzijdig printen
uiterst betrouwbaar en even productief als enkelzijdig printen.
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Bescherm het milieu:
RISO maakt het verschil

Verantwoord
Bespaar op uw energiekosten

Schonere werkomgeving

De ComColor X-Jet printers zijn ontwikkeld en vervaardigd met oog voor
het milieu en daardoor milieuvriendelijker dan traditionele printers en
kopieermachines.

Omdat de ComColor X-Jet printers geen ozon uitstoten, vervuilen ze de ruimte
niet en kunt u in een schone omgeving werken. Dit is een belangrijk voordeel
ten opzichte van laserprinters en -kopieermachines, die wel ozon produceren
doordat hun toner warm wordt.

> In bedrijf verbruiken de ComColor X-Jet printers 80% minder energie dan

Bovendien is de technologie van de ComColor printers gebaseerd op een koud
printproces dat minder energie verbruikt en veel minder CO2 uitstoot dan
traditionele printers en kopieermachines.

andere kopieer- of printapparatuur.

> In de energiespaarstand is het verbruik 5 keer lager (slechts 5 W) dan bij
apparaten die op temperatuur blijven terwijl ze niet werken.

Raadpleeg voor meer informatie over ons milieubeleid ons Milieuhandvest op
www.riso.nl.

> Door de uitzonderlijk hoge printsnelheid van de ComColor X-Jet apparatuur
print u sneller. En dankzij deze tijdsbesparing verbruikt u ook minder
energie.
De ComColor X-Jet printers zijn gecertificeerd met een Energy Starkeurmerk (een internationaal keurmerk voor de energie-efficiëntie
van kantoorapparatuur).

Een lager energieverbruik
1000 pagina's Vierkleurendruk A4
RISO ComColor 9150
Traditioneel apparaat

150 Wh*1
705 Wh*2

*1 TEC-waarde (Typical Energy Consumption) volgens de door Energy Star gebruikte internationale norm
*2 Gemiddelde gebaseerd op het energieverbruik van 4 kopieermachines 65 ppm met Energy Star-keurmerk
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Een uitgebreid assortiment
accessoires

Veelzijdig
Transformeer uw printer tot
een A3 kopieermachine en
kleurenscanner

Vergroot de
opvangcapaciteit
Opvang 500 vel (1):
de standaard opvangbak van uw printer.

De kleurenscanner (1) biedt toegang tot meer functionaliteiten.
- Het kopiëren van documenten is heel
eenvoudig.
- U kunt uw documenten nummeren
en opslaan in het geheugen van de
printer voor later gebruik. U kunt
vervolgens zelf kiezen of u ze overzet
op uw computer, een USB-stick of
rechtstreeks per e-mail (in PDF-, TIFFof JPEG-formaat) verzendt.
Uw scanner kan nummeren met een snelheid van 50 ppm en heeft een
capaciteit van 100 vel (of 500 vel in de kopiemodus en 200 vel in de
scanmodus met de functie ‘Scan & Pause’).

Face Down Offset Stapler 1000 vel (1): >
een compacte oplossing voor het sorteren
en nieten van uw documenten.
Uitvoer voor 1000 vel en enveloppen (1):
voor een grotere opvangcapaciteit en het opvangen van enveloppen.
> Finisher (1):

voor het automatisch perforeren, nieten,
vouwen en binden van uw documenten
in één passage.

Verhoog de invoercapaciteit
High Capacity Stacker (1): >
geschikt voor 4000 vel met de
mogelijkheid tot verschuifbaar sorteren
voor lange, ononderbroken printsessies.

Invoer 1000 vel:
standaard.
> High

Capacity Feeder (1):
geschikt voor 4000 vel voor lange, ononderbroken
printsessies.

Print PostScriptbestanden
PostScript-controllers (1):
dankzij 2 systemen (ComColorExpress IS950C &
ComColor Express IS1000C) die gebruikmaken
van Adobe® PostScript® 3™ kunt u PostScript-,
PCL- en VDP-bestanden printen.

(1) Optionele accessoires
Foto's: de afgebeelde apparaten kunnen worden voorzien van optionele accessoires.
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Scan deze code om onze
website te bezoeken
www.riso.nl

RISO, ComColor, ComColorExpress en FORCEJET zijn gedeponeerde merk- en handelsnamen van RISO KAGAKU CORPORATION.
Alle andere in dit document genoemde product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
In Nederland op FSC-papier en CO2 neutraal gedrukt.
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