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Cel mai rapid echipament digital pe jet de cerneală color din lume. Viteză mare, 

calitate de top. Bazat pe tehnologia de vârf din domeniul imprimantelor pe jet de cerneală, 
HC5500 este echipat cu tehnologia de tipar rapid "FORCEJET™". Tehnologia constă în 
utilizarea a patru capete de imprimare liniară cu jet de cerneală, cu o lăţime de 316 mm. 
Aceste capete sunt aşezate paralel şi sunt capabile să tipărească un A3 dintr-o singură 
mişcare. Picăturile de cyan, negru, magenta, iar apoi galben sunt pulverizate rapid pe coala de 
hârtie care trece pe sub capetele de imprimare. Îmbinând funcţionalitatea tiparului rapid cu 
alimentarea stabilă cu hârtie, maşina de tipărit atinge viteza de 120 ppm, cea mai mare viteză 
din lume. 

Niciun alt echipament pe jet de cerneală alimentat cu hârtie nu poate tipări la fel de 
repede ca şi HC5500, la viteza de 120 pagini full color pe minut. 

Imediat ce a fost imprimată pe faţă, coala de hârtie este întoarsă automat de un 
mecanism special, urmând să fie imprimată şi pe verso. Această tehnologie vă oferă 
posibilitatea de a tipări în duplex cu o viteză foarte mare de 96 ppm pentru a vă îmbunătăţi în 
mod consistent productivitatea. 

Încărcând cu hârtie de aceeaşi dimensiune tava de alimentare frontală şi cele două tăvi 
standard de alimentare (dispuse pe două nivele), puteţi aproviziona imprimanta cu 2.500 de 
coli. De asemenea, tava de alimentare frontală poate fi reîncărcată în timp ce tăvile standard 
sunt în uz, oferindu-vă astfel avantajul de a alimenta în continuu imprimanta cu un volum 
mare de hârtie, fără a întrerupe lucrarea de tipar. Desigur, puteţi încărca tava frontală şi tăvile 
standard cu hârtii de format diferit. 

Imprimanta HC5500 poate tipări pe hârtii cu o suprafaţă de până la 340 x 550 mm, iar 
suprafaţa maximă de tipar este de 314 mm x 548 mm. De asemenea, HC5500 vă oferă 
posibilitatea de a tipări pe carton (până la 210 g/m2) şi chiar şi pe plicuri. Tava de alimentare 
poate fi înclinată la un anumit unghi, permiţând furnizarea de plicuri Risografului. 

Cerneala cu pigmenţi pe bază de ulei a fost concepută exclusiv pentru imprimanta 
HC5500. Proprietăţile de uscare rapidă a cernelii previn pătarea cu cerneală a suprafeţei 
dorsale a hârtiei, previn ondularea hârtiei şi permit tiparul în duplex la viteze imposibile în 
cazul utilizării cernelurilor obişnuite. Tiparul în duplex reduce volumul de hârtie folosit în 
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procesul de imprimare. De asemenea, cerneala rezistă la radiaţiile slabe şi la apă. Este 
perfectă pentru documentele care au nevoie de rezistenţă în timp. 

Tehnologia "FORCEJET™" obţine tonuri deosebit de fine, datorită controlului cantităţii 
de cerneală. Astfel, un singur punct poate avea 8 tonuri diferite de culoare. Cantitatea de 
cerneală cyan, magenta, galbenă şi neagră folosită este controlată de aşa manieră încât ţine 
cont de original şi de tipul hârtiei imprimate. Profilul unic ComColor™ permite tipărirea unor 
documente de o calitate cât mai apropiată a originalului, reducând în acelaşi timp consumul 
de cerneală. 

Fiecare cartuş de cerneală are o capacitate de 1000 ml. Volumul mare al cartuşelor vă 
permite să realizaţi 50.000 tipărituri, fără să fie nevoie să schimbaţi cartuşele. De asemenea, 
sistemul "o culoare per cartuş" face din HC5500 o imprimantă şi mai economică, datorită 
posibilităţii de a înlocui doar culoarea consumată. 

Touch screen-ul imprimantei HC5500 este un ecran LCD de 15". Operaţiile sunt 
simple, pentru ca dumneavoastră să puteţi ajusta imaginile scanate cu uşurinţă. Unghiul 
gâtului monitorului poate fi ajustat dupa dorinţa dumneavoastră. 

Atunci când scannerul color opţional şi touch screen-ul sunt conectate, puteţi folosi 
HC5500 pe post de copiator color. Scannerul RISO HS2000, un scanner color proiectat 
exclusiv pentru HC5500, are o viteză de scanare de 20 ppm. Datorită faptului că HS2000 este 
dotat cu un alimentator automat duplex, copiile pe ambele părţi pot fi realizate la viteze mari. 
Imaginea este scanată la o rezoluţie de 600 dpi, până şi cel mai mărunt text putând fi 
reprodus cu fidelitate. 

După scanarea documentului original, puteţi ajusta imaginea şi opţiunile de tipar 
direct din panoul de comandă. Modurile text şi foto îmbunătăţesc reproducerea originalelor 
care au atât text, cât şi imagini. Utilizaţi funcţiile de recunoaştere a caracterelor originalelor 
împreună cu modul duo (text şi foto) şi eliminarea imperfecţiunilor de tipar pentru a crea 
copii frumoase şi uşor de citit. 

Documentele cu un format fix sau documentele care vor fi retipărite frecvent pot fi 
salvate în controller-ul imprimantei. Gata cu originalele pierdute! 

Documentele scanate pot fi trimise către calculatoarele din reţea în format PDF, JPEG, 
TIFF şi PNG. Datele sunt salvate iniţial în memoria controller-ului imprimantei HC5500. 
Puteţi descărca datele stocate prin intermediul browser-ului computer-ului. De asemenea, 
puteţi trimite datele scanate utilizând funcţiile: FTP, Scan to E-mail şi Scan to Shared Folder.  

Puteţi monitoriza starea de uzură a imprimantei HC5500, la fel şi cantitatea de 
consumabile, cum ar fi hârtia şi cerneala. În cazul în care utilizaţi HC5500 ca imprimantă de 
reţea, puteţi verifica starea imprimantei direct de la calculatorul dumneavoastră, fără a fi 
nevoie să părăsiţi scaunul pe care staţi, chiar şi dacă imprimanta se află la mare depărtare. 

Stocarea datelor poate fi realizată direct din calculatorul dumneavoastră. Utilizaţi Job 
Manager pentru a retipări datele stocate. 
 

Facilităţi 
 
 Direct din imprimantă, puteţi regla direcţia şi poziţia de tipar. De asemenea, puteţi 

mări / micşora imaginea pentru a o potrivi cu dimensiunea hârtiei care urmează a fi 
imprimată. 

 Funcţia multi-up (single-page) vă permite să tipăriţi mai multe copii micşorate ale 
imaginii selectate pe aceeaşi coală de hârtie, iar funcţia multi-up (multiple-page) vă 
permite să tipăriţi mai multe pagini pe aceeaşi coală de hârtie. Datorită acestei funcţii, 
puteţi reduce numărul de pagini tipărite pentru a economisi hârtia. De asemenea 
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această funcţie este extrem de folositoare în cazul în care doriţi să compactaţi 
documente într-un format uşor de citit. 

 Datorită funcţiei de tipar tip broşură, puteţi să vă tipăriţi broşurile direct din 
imprimantă, fără a mai avea nevoie de o altă aplicaţie. 
 

Alte facilităţi ale HC5500 
 
 Colator 
 Separarea lucrărilor 
 Tipar de probă 
 Tipar de fineţe (trece de la 600 dpi la 900 dpi) 
 Ajustarea contrastului, luminozităţii şi saturaţiei 
 Netezirea curbelor şi corectarea clarităţii textului 

 
Opţiuni 

 
 Display LCD 
 Tavă extinsă pentru stocarea hârtiilor tipărite 
 Stivuitor automat al hârtiilor tipărite 
 Scanner RISO HS2000 
 HC Finisher (capsează, perforează, fălţuieşte) 

 
 

Date Tehnice: HC 5500 
 
 HC 5500 
Metoda de tipar Sistem imprimare liniară cu jet de cerneală 
Capete de imprimare Tip Piezo, rezoluţie fizică de 300 dpi, 8 gradaţii 
Capacitatea tăvilor de alimentare Tava frontală de alimentare: 1000 coli 

Tava standard de alimentare 1: 1000 coli 
Tava standard de alimentare 2: 2500 coli 

Dimensiunea hârtiei Tava frontală de alimentare: 182 mm x 182 mm – 297 
mm x 432 mm 
Tăvile standard de alimentare: 90 mm x 148 mm – 340 
mm x 540 mm 

Greutatea hârtiei Tava frontală de alimentare: 52 g/m2 – 104 g/m2 

Tăvile standard de alimentare: 46 g/m2 – 210 g/m2 

Suprafaţa maximă de tipar 314 mm x 548 mm 
Suprafaţa garantată de tipar 80 mm x  138 mm – 306 mm x 540 mm 
Rezoluţie Normală: 600 dpi 

De fineţe: 900 dpi (prin funcţia de netezire a liniilor) 
Capacitatea tăvii de evacuare 1000 coli 
Dispozitiv de colat Standard 
Tipar în duplex Standard 
Viteza de tipar 120 ppm normal / 96 ppm în duplex 
Cerneală Cu pigmenţi pe bază de ulei, Cyan / Magenta / Yellow / 

Black (cartuşe de 1000 ml fiecare) 
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Memorie 640 MB 
Funcţii extinse de tipar RISO Tipar de probă, Ajustarea poziţiei de tipar (20 mm pe 

verticală şi pe orizontală) 
Consum În lucru: 800 W sau mai puţin 

Gata de tipar: 300 W sau mai puţin 
În aşteptare: 150 W sau mai puţin 
Decuplare: 20 W sau mai puţin 

Alimentare 100 V – 240 V ca/ 50 Hz – 60 Hz 
Dimensiuni În lucru: 1800 mm x 695 mm x 1135 mm 

Ambalat: 1220 mm x 695 mm x 1135 mm 
Greutate Aprox. 266 kg 
Mediul de operare Temperatură: 15°C - 30°C (59°F – 86°F) 

Umiditate: 40% - 70% 
 RISO Controller HC3R-5000 
Procesor Intel Celeron 2.9 GHz 
Memorie 256 MB 
Hard disk 80 GB (Spaţiu alocat utilizatorului: 70 GB) 

Spaţiul alocat utilizatorului: 
- spaţiu pentru transmiterea comenzii de 

tipar  
- spaţiu pentru documente stocate sau 

scanate 
Sistem de operare Linux 
Interfaţă Ethernet / 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T  
PDL (Limbaj de Descriere a Paginii) PDL original 
Protocoale instalabile TCP/IP 
Sisteme de operare instalabile Windows 2000 (SP 2 sau versiuni mai avansate) 

Windows XP (SP 2 sau versiuni mai avansate) 
Windows Server 2003 
Windows Vista 

Prelucrarea culorii Prelucrare „ComColor Standard” 
Paginare Multi-up (o singură pagină multiplicată pe aceeaşi 

coală) 
Multi-up (mai multe pagini pe o singură coală) 
Broşură 

Prelucrarea imaginii Aplicarea rasterului: 
- raster punctiform 
- linii netezite 

Reglarea gradaţiei contrastului: 
- luminozitatea 
- cromatica 
- contrastul 

Reglarea poziţiei imaginii Poziţia imaginii poate fi reglată pe verticală şi pe 
orizontală de la -20 mm până la +20 mm, atât pe faţă 
cât şi pe verso 

Alimentarea / Evacuarea / 
Procesarea hârtiei 

Selectarea automată a tăvii de alimentare 
Separarea seturilor de tipar 
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Colaţionarea documentelor tipărite 
Suport pentru HC Finisher (opţional) 
Inversarea ordinii 
Tipărirea în duplex 

Tiparul de probă Configurarea tiparului 
Imagine de probă 

Funcţie de securitate Utilizarea parolei 
Funcţie de monitorizare Indicarea stării imprimantei 

Afişarea informaţiilor legate de hârtia folosită 
Afişarea tuturor opţiunilor instalate 
Indicarea nivelului de consumabile 

Funcţie de organizare a lucrărilor 
de tipar 

Afişarea progresului lucrării de tipar 
Administrarea comenzile de tipar stocate 
Administrarea comenzile de scanare 

Funcţie de administrare Configurarea reţelei 
Configurarea opţiunilor de securitate 
Administrarea directoarelor de stocare a comenzilor 
de tipar / scanare 
Selectarea formatului hârtiei folosite 

Browser instalabil Windows: Internet Explorer 6.0 SP1 sau versiuni mai 
avansate 

Utilitare Utilitar RISO pentru setarea IP-ului imprimantei 
Driver pentru HC5500 

Consum Maximum 300 W 
Alimentare 100 V – 240 V ca/ 50 Hz – 60 Hz 
Dimensiuni 180 mm x 405 mm x 359 mm 
Greutate Aprox. 10kg 
 
 
 ComColor Express IS700C 
Procesor Intel Pentium 4 3.4 GHz 
Memorie 512 MB x2 
Hard disk 160 GB (Spaţiu alocat utilizatorului: 150 GB) 

Spaţiul alocat utilizatorului: 
- spaţiu pentru transmiterea comenzii de 

tipar  
- spaţiu pentru documente stocate, scanate, 

arhivate sau create 
Sistem de operare Linux 
Interfaţă Ethernet / 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T  
PDL (Limbaj de Descriere a Paginii) Adobe PostScript 3, PCL 5c / PCL (PCL XL), PPML 
Protocoale instalabile TCP/IP, Apple Talk 
Sisteme de operare instalabile Windows 2000 (SP 4 sau versiuni mai avansate) 

Windows XP (SP 2 sau versiuni mai avansate) 
Windows Server 2003 
Windows Vista 
MacOS X (10.4) 
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Prelucrarea culorii Prelucrare „ComColor Standard” 
Profiluri de culoare personalizate 

Paginare Multi-up (o singură pagină multiplicată pe aceeaşi 
coală) 
Multi-up (mai multe pagini pe o singură coală) 
Broşură 
Broşură fălţuită 

Prelucrarea imaginii Aplicarea rasterului: 
- raster punctiform 
- linii netezite 

Reglarea gradaţiei contrastului: 
- luminozitatea 
- contrastul 
- densitatea tiparului 

Reglarea poziţiei imaginii Poziţia imaginii poate fi reglată pe verticală şi pe 
orizontală de la -254 mm până la +254 mm, atât pe faţă 
cât şi pe verso 

Administrarea datelor arhivate Funţie de suprapunere 
Editarea lucrărilor arhivate 

Alimentarea / Evacuarea / 
Procesarea hârtiei 

Selectarea automată a tăvii de alimentare 
Separarea seturilor de tipar 
Colaţionarea documentelor tipărite 
Suport pentru HC Finisher (opţional) 
Inversarea ordinii 
Tipărirea în duplex 

Tiparul de probă Configurarea tiparului 
Document de probă în limbaj PS 
Document de probă în limbaj PCL 

Funcţie de securitate Utilizarea parolei 
Funcţie de monitorizare Indicarea stării imprimantei 

Afişarea informaţiilor legate de hârtia folosită 
Afişarea tuturor opţiunilor instalate 
Indicarea nivelului de consumabile 

Funcţie de organizare a lucrărilor 
de tipar 

Afişarea progresului lucrării de tipar 
Administrarea lucrărilor de tipar arhivate 
Administrarea lucrărilor de tipar ale utilizatorului 
Administrarea comenzile de tipar stocate 
Administrarea comenzile de scanare 

Funcţie de administrare Configurarea mesajelor comunicate de imprimantă 
Administrarea conturilor utilizatorilor 
Administrarea cozii de comenzi de tipar 
Descărcarea de fonturi 
Setări iniţiale 
Selectarea formatului hârtiei folosite 

Browser instalabil Windows: 
- Internet Explorer 6.0 SP1 sau versiuni mai 

avansate 
- Mozilla Firefox 2.0 sau versiuni mai 
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avansate 
MacOS: 

- Safari 2.0 sau versiuni mai avansate 
- Mozilla Firefox 2.0 sau versiuni mai 

avansate 
Utilitare Utilitar RISO pentru 

- setarea IP-ului imprimantei 
- ieşirea din modul decuplare 

Driver pentru HC5500 
SMAP 

Consum Maximum 300 W 
Alimentare 100 V – 240 V ca/ 50 Hz – 60 Hz 
Dimensiuni 180 mm x 405 mm x 359 mm 
Greutate Aprox. 10kg 
 
 

Date Tehnice: HS 2000 
 
 HS 2000 
Tip Scanner color cu alimentator automat de documente 
Moduri de scanare Color şi Monocrom 
Suprafaţa maximă de scanare 303 mm x 432 mm 
Rezoluţie 600 dpi 
Viteza de alimentare automată 20 ppm 
Viteza de scanare 132.298 mm/s 
Conversia Analog-Digital 8 biţi 
Senzor de imagine CCD 
Sursa de lumină Lampă albă cu xenon 
Separarea culorilor Senzor RGB 
Controller RISO Controller HC3R-

5000 
ComColorExpress 

IS700C 
Funcţii Copiere Selectarea tipului imaginii 

originale: 
- Text 
- Text şi Foto 
- Foto 
Mod culoare 
Selectarea tăvii de 
alimentare 
Tipar în duplex 
Aşezarea în pagină: 
- Multi-up (single page) 
- Multi-up (multi-page) 
- Broşură 
Zoom 
Rezoluţie 
Aplicarea rasterului 
Gradaţia contrastului 

Selectarea tipului imaginii 
originale: 
- Text 
- Text şi Foto 
- Foto 
Mod culoare 
Selectarea tăvii de 
alimentare 
Tipar în duplex 
Aşezarea în pagină: 
- Multi-up (single page) 
- Multi-up (multi-page) 
- Broşură 
Zoom 
Rezoluţie 
Aplicarea rasterului 
Gradaţia contrastului 
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Colare 
Separarea lucrărilor 
Funcţii opţionale de 
finisaj 

Colare 
Separarea lucrărilor 
Funcţii opţionale de 
finisaj 
Ajustarea poziţiei imaginii 

Scanare Rezoluţie: 
- 200 dpi 
- 300 dpi 
- 400 dpi 
- 600 dpi 
Formatul imaginii: 
- TIFF 
- PDF 
- JPEG 
 
Selectarea tipului de 
imagine a originalului 
Mod culoare 
Aplicarea rasterului 
Gradaţia contrastului 
Reglarea densităţii de 
scanare 

Rezoluţie: 
- 200 dpi 
- 300 dpi 
- 400 dpi 
- 600 dpi 
Formatul imaginii: 
- TIFF 
- PDF 
- PNG 
- JPEG 
Selectarea tipului de 
imagine a originalului 
Mod culoare 
Aplicarea rasterului 
Gradaţia contrastului 
Reglarea densităţii de 
scanare 
Scan to Archive 
Scan to FTP 
Scan to E-mail 
Scan to Shared Folder 

ADF 
(Alimentator 
automat cu 
documente) 

Tip Scanare în duplex 
Dimensiunea 
originalului 

Carte poştală – A3 

Greutatea hârtiei 52 g/m2 – 128 g/m2 
Capacitate 
(pentru format 
max. B4) 

Maximum 80 g/m2: maximum 100 pagini 
Minimum 81g/m2: maximum 15 mm grosime 

Capacitate 
(pentru format 
min. B4) 

Maximum 80 g/m2: maximum 60 pagini 
Minimum 81g/m2: maximum 9 mm grosime 

Consum 100 V: maximum 100 W 
200 V: maximum 120 W 

Alimentare 100 V – 240 V ca/ 50 Hz – 60 Hz 
Dimensiuni 642 mm x 551 mm x 247,5 mm 
Greutate Aprox. 27 kg 
 

Date Tehnice: HC Finisher 
 
 HC Finisher 
Dimensiunea 
hârtiei 

Tava de 
alimentare 

100 mm x 148 mm – 330 mm x 488 mm 

Tava de recepţie 182 mm x 182 mm – 330 mm x 488 mm 
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Tava pt. broşuri 210 mm x 280 mm – 316 mm x 457 mm 
Greutatea 
hârtiei 

Tava de 
alimentare 

46 g/m2 – 210 g/m2 (copertă: 60 g/m2 – 220 g/m2) 

Tava de recepţie 46 g/m2 – 210 g/m2 (copertă: 60 g/m2 – 220 g/m2) 
Tava pt. broşuri 60 g/m2 – 90 g/m2 (copertă: 60 g/m2 – 220 g/m2) 

Capacitate Tava de 
alimentare 

500 coli (85 g/m2) 

Tava de recepţie 2000 coli / 200 seturi (A4 – peisaj, B5 – peisaj) 
1500 coli / 100 seturi (alte formate) 

Tava pt. broşuri 20 seturi 
Tavă de 
alimentare cu 
coperţi 

Dimensiunea 
hârtiei 

A3, B4, A4 – peisaj, A4, B5 – peisaj, B5 

Greutatea hârtiei 60 g/m2 – 220 g/m2 
Capacitatea tăvii 200 seturi 

Capsare Capacitate 100 seturi 
Dimensiunea 
hârtiei 

203 mm x 182 mm – 297 mm x 432 mm 

Poziţie Faţă: 1 poziţie: oblic, vertical 
Verso: 1 poziţie: oblic, vertical 

2 poziţii: paralel 
Perforare Numărul de găuri 2 sau 4 găuri 

Dimensiunea 
hârtiei 

2 găuri: A3, B4, A4 – peisaj, A4, B5 – peisaj, B5 
4 găuri: A3, A4 – peisaj 

Greutatea hârtiei 46 g/m2 – 157 g/m2 
Confecţionare 
broşuri 

Broşuri cu capse 15 coli (60 pagini) 
Fălţuire 5 coli (20 pagini) 

Consum În lucru: 175 W 
În aşteptare: 30 W 
Decuplare: 1 W 

Alimentare 100 V – 240 V ca/ 50 Hz – 60 Hz 
Dimensiuni 1358 mm x 725 mm x 1165 mm 
Greutate Aprox. 143 kg 
 
 
Preţul include transportul la sediul beneficiarului, instalarea echipamentului şi instruirea 
operatorului. 
La livrarea echipamentului clientul primeşte gratuit un set de consumabile (cerneală). 
 


