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DIJITAL BASKI TVlAKINESII

r



Renk Tamburu Mürekkep

Baskı 9örüntüsü cözünürtüğü

Baskı kağıdı ağırtığı

Baskı kağıdı ölcüsü

Baskı Alanı

Kağıt Besleme Kapasiteği

çlklş Tepsisi Yük Kapasitesi

Master Üretim 5üresi

Baskı Hızı

Baskı Konumu Ayartama

Ku[[anıcı Ara Yüzü

Fonksiyonıarl

Renk Değistirme

Mürekkep Doldurma

Master Besleme / Kullanma

Atrk Master Kapasitesi

Desteklenen PDL

Destek[enen OS

Gürüttü3

Güc Tüketimi

Boyutlan

Gereken A[an

Ağlrtlk4

Emniyet Standardr

600 d'p ı 600 d pi

46 120gsm

Minimılm L?a mn x ?97 rım

Maksimum 624 mn x 432 mm

Normal lıy'aster üretim modu: 596 mm x 425 nm

KenarL ksız Master ijretim modu: 602 mm x 425 mm

l,000 sayfa [64qsm 80qsml / \y'aksimum Yüksekti ] ] 0 mm

1,000 sayfa (64gsm-80gsm] / Maksimum Yüksektik 1 10 mm

60 saniye icinde

Da. ı. o oa .^. o0' B0' l00 a7l. e . d^ğ .'L An d .omd

Dikey: t15mm, Yatay: t10mm

Baskı kağıd genistiği 604 mm veya daha az ise

l[erleme 0ku qösterqeli LED panel

Bosta çal şma, baskl h zı ayarlama, bask yoğunIuğu ayarlama, bask konumu ayarlama gizti mod, pıogıamlanmıs
bask [1 cesit], özelayarlama modu' ııso i kalite s Stemi' otomatik kapanma, otom;tik is[em, örnek baSk, net ve temiz s'
Cift kağ t besleme kontrolü, C kıs tablasl ayarlama, 180 derece dönüş, kenarlıks Z lVaster üret]m, ]ş ayarlar, tarama t pi
(grendoku/elekkaptamatı) fototpi[standaıt/yaknçekim),aydnlk,kontraSt,arkaısıkdüze[tme,kenarpekiştirme,
ton düZe[tme, hassas stil IGren doku / elek kaplamal ], metin st]ti (katın/ince]

Rpnl drum n değ st rınız

.m olomdli^ l^. r'. es'1'. 000 n ll

Tam otomatik lrulo bas na yaklaşık 1 00 sayfa)

25 sayfa

RISOR NC3

W ndows@XP{32 bitl

Windows Vista@ 132 bit/64 bitl

Windows@ 7 t32 bil/64-biİ)

Windows@ I {32 bit/64-bitl'?

Microsoft@ - Wiıdows@ RT l[e uyumlu

Bask esnasında 72dB'den daha az

Güc Kaynağı t00v-240v, 3.5 1.54, 50 60Hz

Yaktas k 350W ('l 00V] l 32aw l220v), lHaz ı durumda, Yaklas k 52W ( ] 00V/220V]]

Başk esnasında dakikada B0 sayfa

Kullanımda: ]'435 lW] x 1,030 [D] x 735 {İ] mm

Depolamada: 780 [Wi x ],030 tDl x 635 [Hl mm

1,665 [W] x 1,940 [D) x 970 [H] mm

Yaklasık 200 kg
Mürekkep ve Masteı rulo ağ rl ğı haric

lEC60950 eUygUn,içmekan,çevıekir[ilkderecesi?',200arıveyadahadüsükıakımda

Havadak] kire ve toza bağll olarak kullanım ortam ndaki cevre k]rliIik derecesi. Der ece 2 genel ic mekan oılamına
kars [rk qelmektedir

Not:Teknik özell]kleı herhangi b]r b]tdirimde bulunmadan değistiıilebiliı

RSoloqo.U' Ri.o'aqalL Corpo'atioT'ır ıeıı ıraı nartasdır.
nısoiQ"ualitySyste-; u" & , R 5o Kagaku Corporation'ln tescilli tiCari markalarjdür.

Te f Hakkı o2012 Rl5o KAGAKU CoRPoRATloN' Tüm haklar saklld r.

Bu be gede yer alan d ğer tüm tescil]r t]Cari marka ar kendi sahip]erlnin tescilli ticar markaLarld]r

oarec AVaZma Dere Caddesi YeŞil Çimen Sokak

Çevikler iş lVrkz' No:7 Kat;2 3
Dikil]taş / Beşiktaş / lstanbul
fel. I A212 258 80 20 (pbx) Fax : 0212 258 B0 26
Web : www.risoturkiye.com.tr

E

YETKILI BAYI
TEL:0212 32O 35 90
FAX: 0212 320 35 93
urww.ebmltd.com.tr
ebm@ebmltd.com.tr

RlSo TURKEY BAsKl ÇozUMLERl A.Ş.
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