unikalne podejście do druku
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unikalne podejście do druku

Powielacz cyfrowy RISO jest urządzeniem zaprojektowanym
specjalnie z myślą o zapełnieniu luki między kopiarką i drukiem
offsetowym, przez obsługę ilości kopii zbyt dużej dla kopiarki, a zbyt małej
dla druku offsetowego.
Powielacze cyfrowe RISO drukują na znacznie szerszym zakresie mediów
i z prędkościami, którym nie mogą dorównać typowe technologie biurowe.

Powielacz cyfrowy RISO pozwala organizacjom na „domowe” wykonywanie
średnio-nakładowych wydruków z maksymalnym poziomem kontroli
i utrzymania niskich kosztów, w rezultacie dając ekonomiczny druk na żądanie.
Wszystkie powielacze mogą realizować wydruki od codziennych biurowych
dokumentów czy korespondencji, po bardziej specjalizowane zadania, jak
formularz, wizytówki, etykiety, plakaty, książki, a nawet torby papierowe.
Niektórzy nazywają te urządzenia cyfrową prasą drukarską, a niektórzy
drukarką cyfrową. Niektórzy wciąż nazywają je Risographami.
Jedno jest pewne - ten produkt oszczędza Twój czas i pieniądze !

Riso CV 3030

unikalne podejście do druku

To nasz hit cenowy!
Gwarantuje wysoką szybkość druku
oraz niskie koszty eksploatacji.
Obsługa jest łatwa i intuicyjna jak również wyjątkowo
ekonomiczna, wystarczy porównać ze zwykłą kopiarką.
Uniwersalność to również szeroki
wybór rodzaju papieru oraz bogata gama kolorów.
Prędkość pracy pozwala na wydruk tysiąca kopii
w zaledwie osiem minut przy koszcie kopii
dochodzącym do połowy grosza za format zadruku A4.
Łącze USB w standardzie.

Rozdzielczość: 300 x 600 dpi
Maks. obszar zadruku: 210 mm × 290 mm
Maks. format papieru: 297 mm x 432 mm
Prędkość wydruku do: 130 str./min.
CENA: 9 900 zł netto

unikalne podejście do druku

RISO SF 5030
2

oferuje niskie koszty eksploatacji oraz wysoką prędkość drukowania,
aby osiągnąć większą redukcję wydatków i wydajność jakiej nie są w stanie
zapewnić kserokopiarki.
Przy najwyższej rozdzielczości druku w swojej klasie możemy przetwarzać
potężne partie drukowanych prac w celu maksymalizacji wydajności,
umożliwiając druk w wielu aspektach: od typowych, standardowych, najbardziej
popularnych dokumentów do kopert, kart, ulotek, materiałów edukacyjnych
i wielu innych.
Możliwość bezpośredniego drukowania z pamięci flash USB oraz nowy, łatwy
w użyciu panel kontrolny LCD gwarantuje intuicyjną obsługę i uzyskanie
rezultatów, jakich oczekiwałeś.

Rozdzielczość: 300 x 600 dpi
Maks. obszar zadruku: 210 mm × 290 mm
Maks. format papieru: 297 mm x 432 mm
Prędkość wydruku do: 130 str./min.
CENA: 13 900 zł netto

RISO SF 5050

unikalne podejście do druku

BARDZIEJ WYDAJNE
Potrzebujesz pilnie dużej ilości wydruków? Bez paniki.
RISO SF 5050 może drukować z maksymalna prędkością do 150
stron na minutę. To ponad 1000 stron w zaledwie 7 minut – znacznie
szybciej w porównaniu do kserokopiarek lub drukarek.
SZEROKI WACHLARZ RÓŻNORODNOŚCI STOSOWANEGO
DO DRUKU PAPIERU !
SF 5050 może obsługiwać szeroki wachlarz papieru stosowanego
do druku w tym: karton, cienki papier, koperty i karty tym samym
więcej prac można wydrukować na miejscu bez konieczności
(lub ograniczeniu) outsourcingu. Używaj mniej kosztownego
papieru, aby dalej ograniczać koszty.

Rozdzielczość: 300 x 600 dpi
Maks. obszar zadruku: 210 mm × 290 mm
Maks. format papieru: 297 mm x 432 mm
Prędkość wydruku do: 150 str./min.
CENA: 18 900 zł netto

unikalne podejście do druku

RISO SF 5350
oferuje niskie koszty eksploatacji oraz wysoką prędkość
drukowania, aby osiągnąć większą redukcję wydatków i wydajność
jakiej nie są w stanie zapewnić kserokopiarki.
ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Nie martw się – obsługa urządzenia jest tak prosta, jak
standardowej kserokopiarki. Wybór najlepszych ustawień nie
sprawia najmniejszego problemu, wystarczy postępować zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na dużym, interaktywnym,
dotykowym panelu obsługi.
DOSTOSOWANIE PANELA
Aby obsługa przychodziła optymalnie i szybko, można przypisać
często używane funkcje do przycisków w bezpośrednim obszarze
dostępu na górze kolorowego panelu dotykowego LCD.

Rozdzielczość: 300 x 600 dpi
Maks. obszar zadruku: 291 mm × 413 mm
Maks. format papieru: 320 mm x 432 mm
Prędkość wydruku do: 150 str. /min.
CENA: 24 900 zł netto

RISO SF 9350

unikalne podejście do druku

HIT SPRZEDAŻY !!!
Wysoka prędkość 150 str. /min. oraz rozdzielczość skanowania
i druku 600 x 600 dpi* pozwala uzyskać wyraźne, ostre kopie nawet w przypadku drobnych i słabych linii.
Z łatwością można tworzyć wiernie odwzorowane z oryginałem
zdjęcia bogate w doskonałe kolory - nawet z subtelnymi
przejściami tonalnymi. Jakość odwzorowania kontrolowana
jest przez specjalną funkcję w sterowniku drukarki.
Dodatkowo można wykorzystać specjalnie przygotowane
dla serii RISO SF matryce typu HG, które - dzięki dodatkowej
warstwie filtru ograniczającego przenikanie farby
na powierzchnie papieru – zapewniają lepsza ostrość
oraz dokładność przy przejściach tonalnych
przetwarzanych dokumentów.

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
Maks. obszar zadruku: 291 mm × 413 mm
Maks. format papieru: 320 mm x 432 mm
Prędkość wydruku do: 150 str./min.
CENA: 31 900 zł netto

unikalne podejście do druku

Niesamowicie wysoka prędkość.
Niesamowite zastosowanie.
Niesamowicie niski koszt.

RISO SF 9390
całkowicie nowy powielaczy cyfrowy, który spełnia wszystkie
potrzeby użytkowników.
BARDZIEJ WYDAJNE
SF 9390 to ważny kamień milowy i arcydzieło naszej nieustającej
innowacji. Dzięki najszybszej prędkości 190 stron na minutę,
najwyższej jakości druku, ten zaawansowany model wprowadzi
Cię w wyższy wymiar druku.
SZEROKI WACHLARZ RÓŻNORODNOŚCI STOSOWANEGO
DO DRUKU PAPIERU !
SF 9390 może obsługiwać szeroki wachlarz papieru stosowanego
do druku w tym: karton, cienki papier, koperty i karty tym samym
więcej prac można wydrukować na miejscu bez konieczności (lub
ograniczeniu) outsourcingu. Używaj mniej kosztownego papieru,
aby dalej ograniczać koszty.

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
Maks. obszar zadruku: 291 mm × 413 mm
Maks. format papieru: 320 mm x 432 mm
Prędkość wydruku do: 190 str. /min.
CENA: 45 900 zł netto

RISO MF 9350

unikalne podejście do druku

Pomysłowy, łatwy i uniwersalny
dwukolorowy wydruk, to właśnie to, co chcesz!
Trudno wyobrazić sobie dokumenty, który nie wyglądają lepiej
w dwóch kolorach. Ulotki reklamowe, foldery, ogłoszenia,
biuletyny, bilety, oraz zastosowania biznesowe, takie jak papier
firmowy, wizytówki, sprawozdania, materiały szkoleniowe,
zaproszenia, kupony … ta lista się nie kończy.
Jeżeli potrzebujesz wydrukować tego typu dokumenty, to na
pewno będą wyglądać korzystniej w dwóch kolorach.
Jakość RISO pozwala zrealizować swoje pomysły szybko, pięknie,
łatwo i skutecznie. MF obsługuje różne rodzaje papieru , dzięki
czemu jest bardziej wszechstronne niż kiedykolwiek.

DWA CYLINDRY
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
Maks. obszar zadruku: 291 mm × 413 mm
Maks. format papieru: 320 mm x 432 mm
Prędkość wydruku do: 150 str./min.
CENA: 53 900 zł netto

unikalne podejście do druku

RISO A2
Powielacze RISO są obecnie wykorzystywane przez klientów
w ponad 180 krajach i regionach na całym świecie. Jest to pierwszy
powielacz cyfrowy , który może obsługiwać formatu A2. Który jest
najpopularniejszy formatem papier w przemyśle poligraficznym .
Wysoka jakość, niskie koszty, prosta obsługa.
Risografia stała się bardziej popularna niż kiedykolwiek
na profesjonalnej scenie drukarskiej. RISO A2 odpowiedzią
na zróżnicowane potrzeby branży poligraficznej .
BEZKONKURENCYJNA PRĘDKOŚĆ DRUKU
RISO A2 przy drukowaniu przy 100 ppm, zadanie drukowania 1000
arkuszy można zrobić w zaledwie 10 minut, więc krótkie terminy
nie są problemem gdyż to aż 4000 szt. formatu A4

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
Maks. obszar zadruku: 596 mm × 425 mm
Maks. format papieru: 624 mm x 432 mm
Prędkość wydruku do: 190 str. /min.
CENA: 139 900 zł netto

unikalne podejście do druku

Światowy specjalista
w zakresie druku atramentowego

Moc atramentowych, szybkość i skuteczność.
Drukarki atramentowe przy drukowaniu w przeciwieństwie do drukarek laserowych
nie wymagają ciepła.

To wszystko gwarantuje, że można po prostu
zlecić drukowanie, a następnie zająć
się innymi czynnościami.

ComColor oferuje dużą szybkość druku w połączeniu z szybkim czasem wykonania
pierwszego wydruku, pomaga uczynić pracy bardziej efektywne.

SZEROKI WACHLARZ RÓŻNORODNOŚCI
PAPIERU DO DRUKU!

Dzięki prędkości wysokiej prędkości, seria ComColor przynosi nowy poziom wydajność
do każdej pracy. Będziesz także doceniać jego skromne rozmiary – idealny wybór, gdzie
przestrzeń jest na wagę złota.

Dzięki specyficznemu,
precyzyjnemu mechanizmowi
transportu papieru może
obsługiwać szeroki wachlarz
papieru stosowanego do druku
w tym: karton, cienki papier,
koperty i karty

WYSOKI NAKŁAD, WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ
Drukarki serii ComColor są nie tylko niezwykle szybkie – są również przygotowane
do intensywnego użytkowania przy dużych nakładach druku.
Maksymalna pojemność papieru w standardowych
podajnikach to 2000 arkuszy, dzięki czemu można wykonywać
wysokie nakłady bez konieczności interwencji operatora.
Dodatkowo jeden komplet pojemników z kolorami CMYK
zawiera ilość atramentu wystarczająca do wydrukowania
ponad 70 000 stron A4.

unikalne podejście do druku

RISO FW 1230
Moc atramentu, szybkość i skuteczność w czerni.
Drukarki atramentowe przy drukowaniu w przeciwieństwie
do drukarek laserowych nie wymagają ciepła.
ComColor FW 1230 oferuje dużą szybkość druku w połączeniu
z szybkim czasem wykonania pierwszego wydruku pomaga
uczynić pracy bardziej efektywne.
Dzięki prędkości druku 120 stron na minutę, ComColor FW 1230
przynosi nowy poziom Wydajność do każdej pracy. Będziesz
także doceniać jego skromne rozmiary – idealny wybór, gdzie
przestrzeń jest na wagę złota.

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
Maks. obszar zadruku: 310 mm × 544 mm
Maks. format papieru: 340 mm x 550 mm
Prędkość wydruku do: 120 str. /min.
CENA: od 64 900 zł netto
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RISO FW 2230

unikalne podejście do druku

Pomysłowy, łatwy i uniwersalny
dwukolorowy wydruk, to właśnie to, co chcesz!
Trudno wyobrazić sobie dokumenty, który nie wyglądają lepiej
w dwóch kolorach. Ulotki reklamowe, foldery, ogłoszenia,
biuletyny, bilety, oraz zastosowania biznesowe, takie jak papier
firmowy, wizytówki, sprawozdania, materiały szkoleniowe,
zaproszenia, kupony … ta lista się nie kończy.
Jeżeli potrzebujesz wydrukować tego typu dokumenty, to na
pewno będą wyglądać korzystniej w dwóch kolorach.
Jakość FW 2230 drukującego w rozdzielczość 600 x 600 dpi
pozwala zrealizować swoje pomysły szybko, pięknie, łatwo
i skutecznie. FW obsługuje różne rodzaje papieru , dzięki czemu
jest bardziej wszechstronne niż kiedykolwiek.

Kolory: czany i czerwony
Rozdzielczość:600 x 600 dpi
Maks. obszar zadruku: 310 mm × 543 mm
Maks. format papieru: 340 mm x 550 mm
Prędkość wydruku do: 120 str./min.
CENA:od 75 900 zł netto

unikalne podejście do druku

RISO FW 5000
Drukarki atramentowe przy drukowaniu w przeciwieństwie do
drukarek laserowych nie wymagają ciepła.ComColor FW5000 oferuje
dużą szybkość druku w połączeniu z szybkim czasem wykonania
pierwszego wydruku pomaga uczynić pracy bardziej efektywne.
Dzięki prędkości druku 90 stron na minutę, ComColor FW5000 przynosi
nowy poziom Wydajność do każdej pracy. Będziesz także doceniać jego
skromne rozmiary – idealny wybór, gdzie przestrzeń jest na wagę złota.
OSZCZĘDNOŚĆ FW
Urządzenia z serii FW są niezwykle oszczędne, charakteryzują się
niewiarygodnie niskim koszt wydruku strony w pełnym kolorze.
Ich zdumiewające szybkość i łatwość obsługi to także mniejszy koszt
związany z wyprodukowaniem dokumentów. Dodajmy jeszcze niski
pobór energii elektrycznej a otrzymamy potężne systemy drukowania
z pełnym zadowoleniem nawet najbardziej oszczędnych.

Rozdzielczość: 300 x 600 dpi
Maks. obszar zadruku: 210 mm × 544 mm
Maks. format papieru: 340 mm x 550 mm
Prędkość wydruku do: 90 str. /min.
CENA: od 79 900 zł netto

RISO FW 5230

unikalne podejście do druku

Moc atramentu, szybkość i skuteczność.
Drukarki atramentowe przy drukowaniu w przeciwieństwie
do drukarek laserowych nie wymagają ciepła.
ComColor FW5230 oferuje bardzo dużą szybkość druku
w połączeniu z szybkim czasem wykonania pierwszego wydruku
pomaga uczynić pracy bardziej efektywne.
Dzięki prędkości druku 120 stron na minutę, ComColor FW5230
przynosi nowy poziom Wydajność do każdej pracy. Będziesz także
docenić jego skromne rozmiary – idealny wybór, gdzie przestrzeń
jest na wagę złota.
TANIE DRUKOWANIE W KOLORZE
ComColor Standard – oryginalny profil kolorów Riso – precyzyjnie
kontroluje ilość atramentu wyrzucanego z głowicy drukującej
w zależności od rodzaju dokumentu i mediów. To utrzymuje jakość
obrazu i optymalizuje zużycie atramentu, ostatecznie ma wpływ na
obniżenie kosztów. Krótkie serwie druków mogą być teraz
wykonywane niedrogo i skutecznie. FW5230 obsługuje również
drukowanie zmiennych danych.

Rozdzielczość: 300 x 600 dpi
Maks. obszar zadruku: 310 mm × 543 mm
Maks. format papieru: 340 mm x 550 mm
Prędkość wydruku do: 120 str./min.
CENA:od 89 900 zł netto

unikalne podejście do druku

RISO GD 7330
To potężne urządzenie dedykowane do wysokonakładowych
wydruków przy bardzo wysokiej prędkości. Zostały specjalnie
zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwość obsługi, dzięki
czemu nie wymagają one praktycznie żadnego szkolenia dla
operatorów. Co więcej, są one również bardzo ekonomiczne –
koszty związane z działaniem i obsługą urządzeń oraz
materiały eksploatacyjne takie jak papier i atrament
determinują wyjątkową relacje kosztów do wydajności.
Dodatkowo w urządzeniach pracujących w technologii
atramentowej jest zdecydowanie niższy poziom zużycia
energii niż w tradycyjnych systemach używających wysokich
temperatur do utrwalania wydruków. To wszystko składa się
na idealne rozwiązanie przy zapotrzebowaniu na wysokie
prędkości i nakłady, wszechstronny kolorowy wydruk oraz
wydajność i łatwość obsługi.

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi ( Czarny )
300 x 600 dpi ( Kolor )
Kolory: C M Y K + G
Maks. obszar zadruku: 314 mm × 548 mm
Maks. format papieru: 340 mm x 550 mm
Prędkość wydruku do: 130 str. /min.
CENA: od 99 900 zł netto

RISO GD 9630

unikalne podejście do druku

NAJSZYBSZA NA ŚWIECIE!
Z prędkością 160 stron na minutę*, ComColor GD 9630 jest
najszybszą drukarką pełno-kolorową na świecie*, potrafi
skompletować dokument 1000 stronicowy w trochę ponad 6 minut.
To wysokiej klasy urządzenie jest w pełni funkcjonalnym
rozwiązaniem dla zastosowań wrażliwych na opóźnienia lub
odbiorców produkujących bardzo wysokie nakłady, takich jak
dostawcy usług druku, fabryki lub duże biura.
WYSOKI NAKŁAD, WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ
Drukarki serii ComColor GD są nie tylko niezwykle szybkie – są
również przygotowane do intensywnego użytkowania przy dużych
nakładach druku. Maksymalna pojemność papieru
w standardowych podajnikach to 2500 arkuszy – a dzięki
systemowi wysokiej pojemności podawania i odbioru nawet 4000!
– dzięki czemu można wykonywać wysokie nakłady bez
konieczności interwencji operatora. Dodatkowo jeden komplet
pojemników z kolorami CMYKG zawiera ilość atramentu
wystarczająca do wydrukowania ponad do 70 000 do 125 000 stron
A4. To wszystko gwarantuje, że można po prostu zlecić
drukowanie, a następnie zająć się innymi czynnościami.

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi ( Czarny )
300 x 600 dpi ( Kolor )
Kolory: C M Y K + G
Maks. obszar zadruku: 314 mm × 548 mm
Maks. format papieru: 340 mm x 550 mm
Prędkość wydruku do: 160 str. /min.
CENA: od 109 000 zł netto

