Wrapping Envelope Finisher:
een razendsnelle printen couverteeroplossing

150 pagina's per minuut,
in zwart-wit en/of kleur

Uw couverteer
oplossing

Een unieke inkjet-technologie die snelheid en
kwaliteit weet te combineren bij het printen,
kopiëren en scannen van al uw documenten.

Automatisch
afdrukken, vouwen
en invoegen

Al uw printopdrachten,
in zwart-wit en kleur,
zonder dat u ernaar
om hoeft te kijken

Realiseer al uw opdrachten
geheel zelfstandig

Een veel
snellere technologie

Voor iedereen die een grote hoeveelheid verschillende documenten moet
beheren, ontwikkelde RISO een zeer veelzijdige oplossing. Gebruik voor al uw
printopdrachten voortaan nog maar één apparaat.
• Naast printen kunt u met de scanner* uw documenten kopiëren en scannen.
• Uw printer is geschikt voor allerlei soorten documenten: administratieve
documenten, mailings, lesmateriaal, folders…
• Dankzij de Face Down Offset Tray aan de zijkant*, krijgt uw printer extra
functionaliteit en maakt hij het verwerken na het printen en het sorteren van
uw verschillende printopdrachten gemakkelijker.
• Met de High Capacity Feeder* kunt u non-stop lange tijd achter elkaar
printen (invoerlade geschikt voor 4000 vel papier van 80 g).
• Met de couverteermodule, de Wrapping Envelope Finisher, kunt u uw
documenten in één doorgang in gepersonaliseerde enveloppen voegen
en sluiten.

Ontwikkeld vanuit een supersterk presterend
inkjetproces, maakt de FORCEJETtechnologieTM sneller printen in kleur
mogelijk, zonder onderbreking.
Het horizontale papierinvoersysteem onder
de printkoppen zorgt voor een hogere
printsnelheid met constante kwaliteit.
Met de ComColor X-Jet is het in recordtijd printen van grote volumes dankzij
een nominale snelheid van tot 150 kleurenpagina´s A4 per minuut mogelijk.**

Versnel uw
communicatie in kleur
Dankzij het gebruik van kleur ontwikkelt u doeltreffendere communicatie
en kunt u de leesbaarheid van uw documenten verbeteren. U blijft hierbij ook
nog eens binnen uw budget door tegen de laagste prijs in kleur te kopiëren
en printen!
U profiteert van een technologie die uniek is op de markt en waarmee u
dezelfde snelheid haalt voor zowel afdrukken in zwart-wit als kleur en voor
zowel enkel- als dubbelzijdig.
* Optioneel ** Met een ComColor 9150 X-Jet
Foto: apparatuur voorzien van optionele accessoires

Bespaar op uw energierekening
en kies voor
een ecologische oplossing
De technologie van de ComColor X-Jet printers is gebaseerd op een koud
printproces dat minder stroom verbruikt en veel minder CO2 uitstoot dan
traditionele kopieermachines en printers.
Een lager energieverbruik
1000 pagina’s Vierkleurendruk A4
ComColor 9150 X-Jet
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 het Energy Star-keurmerk

Razendsnel printen, vouwen,
invoegen en sluiten van documenten
in een envelop met behulp van
ultra-compacte apparatuur
Met de print- en couverteeroplossing van RISO kunt u online drie handelingen uitvoeren. Uw apparatuur zorgt voor het
afdrukken, vouwen en couverteren van uw mailings.
Dankzij de betrouwbare en snelle apparatuur werkt u sneller en efficiënter. U voert uw opdrachten op aanvraag uit en
profiteert van zeer concurrerende kosten voor het uitvoeren van uw mailings.

Een 3-in-1-systeem
Razendsnel
afdrukken

Documenten vouwen

Couverteren

Uw workflow: Printen / Adresseren / Vouwen / Invoegen / Sluiten

Envelop

Afdrukken

Adresseren

Sluiten
Vouwen
Blanco papier

Schematische weergave proces.

Invoegen

Vereenvoudig het afdrukken
en het verwerken
van gepersonaliseerde
brieven
Een zeer krachtig procedé

Win tijd en geld

U kunt tot 2.200 mailings in één uur produceren.*
Met het online 3-in-1 procedé vergroot u uw productiviteit aanzienlijk.
U integreert de verschillende productiefasen van uw document, van het
creëren tot het versturen, en stemt deze op elkaar af.

Dankzij een zuinig printsysteem voor de envelop en zijn inhoud, gekoppeld
aan een couverteersysteem, bespaart u veel kosten en productietijd. Het is
een zeer winstgevende oplossing voor het verwerken van uw mailings, van
printen tot aan versturen.

*Voor een eenzijdig A4-document op een ComColor 9150 X-Jet

Vergroot de impact
van uw communicatie
Dankzij de ComColor X-Jet voor printen en couverteren, verstuurt u
gepersonaliseerde enveloppen met een opvallende inhoud in kleur.
Zo vergroot u het responspercentage van uw mailings aanzienlijk.

Vermijd vergissingen bij het
couverteren en waarborg de
vertrouwelijkheid van uw mailings
Met het online printsysteem voorkomt u couverteerfouten die bij
een niet-geautomatiseerde workflow wel kunnen voorkomen.
De vertrouwelijkheid van uw mailings is gegarandeerd.

Produceer in alle eenvoud
afdrukwerk met variabele gegevens
Uw materiaal berust op een geautomatiseerd couverteersysteem waarmee
u gepersonaliseerde mailings kunt versturen. U beheert uw afdrukwerk
met variabele gegevens, voor een effectievere communicatie.

Mevr. A

Mevr. A

Voer werk uit op aanvraag,
zelfs op het laatste moment

Dhr. B

Dhr. B

De veelzijdigheid en snelheid van uw apparatuur vormen echt een meerwaarde. U voert uw taken op aanvraag uit, voor een resultaat op maat.
Zo elimineert u de hoge opslagkosten van uw voorgedrukte enveloppen.

Dhr. C

Dhr. C

Met een externe ComColor Express-koppeling** (Adobe® Postscript® 3™)
kunt u direct vanuit opmaak- en gegevensverwerkingsprogramma's werken.
Deze flexibele functie kan eindeloos worden uitgebreid door variabelen toe
te voegen die geschikt zijn voor alle soorten afdruktaken.
** Optioneel

Printen couverteeroplossing
Toebehoren
Open enveloppen
Speciaal ontworpen voor gebruik met de RISO ComColor X- Jet.
Grootte open formaat

Grootte envelop

Specificaties

Envelop A

233 mm × 296 mm

233 mm × 110 mm

Voor in drieën gevouwen A4´tjes

Envelop B

233 mm × 391 mm

233 mm × 158 mm

Voor in tweeën gevouwen A4´tjes

Technische specificaties
Model
Compatibele printers
Type
Afwerking

ComColor X-Jet voor printen en couverteren
ComColor 9150 X-Jet en ComColor 7150 X-Jet
Online print- en couverteersysteem
Gesloten envelop, klaar voor verzending

Grootte enveloppen (open)
Papiersoort

Printdeel

Envelop A
Envelop B
Formaat
Gewicht

233 mm x 296 mm (ongeveer 105 g/m²)
233 mm x 391 mm (ongeveer 105 g/m²)
A4 (210 mm × 297 mm)
Standaardinvoer: normaal en gerecycled papier (46 g/m² tot 120 g/m²)
Invoerlades aan de voorzijde: normaal en gerecycled papier (52 g/m² tot 104 g/m²)
212 mm × 217 mm
212 mm × 311 mm
Tot 110 mm
Tot 50 mm (x 3 laden)

Envelop A
Envelop B
Standaardlade
Lades voorzijde
High Capacity Feeder
(4000 vel) – optioneel

Capaciteit invoerlades

Tot 440 mm

Laadcapaciteit enveloppen
Capaciteit per envelop

Sluitingsmethode*
Bevochtiging

Grootte enveloppen (gesloten)

Brieven met korte rand
Brieven met lange rand
Methode
Capaciteit waterreservoir
Capaciteit reservoir
in de printer
Envelop A
Envelop B

Tot 310 mm (ongeveer 110 zendingen met IJ-papier (85 g/m², 1 vel in drieën gevouwen)
46 g/m² tot 59 g/m²: 6 vel of minder
60 g/m² tot 80 g/m²: 5 vel of minder
81 g/m² tot 100 g/m²: 4 vel of minder
101 g/m² tot 120 g/m²: 3 vel of minder
Sluiten door drukken
Gommering op waterbasis
Vullen m.b.v. waterreservoir
400 ml
480 ml
233 mm × 110 mm
233 mm × 158 mm

Afdruksnelheid**

37 brieven / min. (met een ComColor 9150 X-Jet), 34 brieven / min. (met een ComColor 7150 X-Jet)

Stroomvoorziening

AC 100-240 V, 3.0-1.5 A, 50-60 Hz

Verbruik

Maximaal 250 W

Geluidsniveau***

Max. 68 dB

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 15°C tot 30°C
Vochtigheidsgraad: 40% tot 70% (zonder condensatie)
2.255 mm × 1.280 mm × 1.030 mm

Benodigde ruimte voor printer (L x B x H)
Gewicht

Ongeveer 161 kg

Technische specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

* Leg brieven die met de ComColor X-Jet en Wrapping Envelope Finisher zijn geproduceerd niet neer op een plek in de volle zon.
Na ongeveer een maand blootstelling (afhankelijk van het type envelop) is er een risico dat de envelop loslaat en open raakt, vanwege het vergaan van de lijm.
Wees voorzichtig met het gebruiken van de apparatuur bij het afdrukken en insteken van vertrouwelijke informatie.
RISO is niet aansprakelijk wanneer brieven open raken vanwege het vergaan van de lijm.
Verstuur uw post snel, of sla het op een donkere plek op.
** Met een ComColor 9150 X-Jet of ComColor 7150 X-Jet: afdrukken van 1 A4 enkelzijdig.
*** Wanneer de printer is aangesloten en de envelop gesloten wordt met één vel.

[vooraanzicht]

[zijaanzicht]

1 030 mm
940 mm

990 mm
2 205 mm

715 mm
1 280 mm

100 mm

roduce
gep
er
al

d

d

CO2

Neutr
aa

Neut
ra

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® gecertificeerd papier en CO2 neutraal gedrukt.
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