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O culoare sau două culori — MZ770 vă oferă această posibilitate. 
Dacă doriţi viteză, puteţi folosi MZ770 ca pe un Risograf într-o singură culoare pentru 

documente care nu au nevoie de impactul mai profund oferit de o a doua culoare. 
Dacă doriţi însă impactul făcut de două culori, MZ770 este răspunsul simplu şi eficient. 
Scannerul funcţionează la puternica rezoluţie de 600 x 600 dpi pentru a vă asigura 

suprinderea şi transmiterea celor mai fine detalii către unitatea de confecţionare a matriţei. 
Densitatea de perforare a matriţei de 600 x 600 dpi împreună cu tehnologia RISO de 

management a imaginii rezultă într-o calitate de tipar excepţională, cu linii mai clare, tonuri 
mai fine pentru fotografii, iar până şi cele mai minuscule fonturi sunt perfect lizibile. 

Viteza maximă de 150 ppm finalizează până şi cea mai lungă lucrare de tipar într-un 
timp uimitor de scurt. MZ770 tipăreşte 1.000 pagini în mai puţin de 7 minute. 

Graţie sistemului de alimentare frontală şi a cilindrilor de culoare mai uşori ca 
niciodată, schimbarea acestora constituie o operaţie extrem de uşoară, realizabilă într-un 
timp extrem de scurt. 

Schimbarea cartuşului de cerneală este de asemenea o operaţie uşoară, datorită 
sistemului de alimentare frontală: introduceţi pur şi simplu cartuşul de cerneală şi răsuciţi-l 
în poziţie. 

Unitatea de confecţionare a matriţei glisează ca un sertar, permiţând o înlocuire rapidă 
a rolei de master. 
 

Facilităţile panoului de control 
 
 Touch screen 
 Separarea automată a culorilor 
 RISO Editor (cu acest editor, puteţi muta cu uşurinţă blocuri întregi de text, fotografii 

sau ilustraţii, puteţi să specificaţi culoarea imaginii, să ştergeţi imagini sau să adăugaţi 
imagini ClipArt) 

 Mod Previzualizare 
 Mod Text / Foto / Duo / Creion 
 Mod Foto: Normal, Portret sau Grup 
 Memorarea documentelor scanate 
 Mod economic (aşteptare / decuplare) 



2 

 Mod confidenţial 
 Încărcarea documentelor din PC 
 Monitorizarea activităţii de la distanţă 

 

Date Tehnice 
 
 MZ 770 
Confecţionarea matriţei / 
Metoda de tipar 

Confecţionare digitală de mare viteză / Tipar cu şablon 
complet automat 

Tipul originalului Cărţi, coli 
Dimensiunea originalului Suprafaţa de sticlă: 50 mm x 90 mm – 297 mm x 420 mm 

Unitatea ADF (opţional): 90 mm x 140 mm – 297 mm x 
420 mm 

Greutatea originalului Suprafaţa de sticlă: maxim 10 kg 
Unitatea ADF (opţional): 50 g/m2 – 128 g/m2 

Capacitatea tăvii de alimentare 1000 coli (64 g/m2) 
Dimensiunea hârtiei de tipar Tipar în două culori: 182 mm x 257 mm – 297 mm x 432 

mm 
Tipar într-o culoare(Cilindrul 1): 100 mm x 148 mm – 
297 mm x 432 mm 
Tipar într-o culoare(Cilindrul 2): 182 mm x 257 mm – 
297 mm x 432 mm 

Greutatea hârtiei de tipar 46 g/m2 – 210 g/m2 
Suprafaţa maximă de tipar 291 mm x 413 mm 
Moduri de procesare a imaginii Text, Foto (Standard / Portret / Grup), Duo, Creion 
Rezoluţie Scanner: 600 dpi x 600 dpi 

Imaginea tipărită: 300 dpi x 600 dpi 
600 dpi x 600 dpi: Densitatea de perforare 
a masterului 

Timpul de confecţionare a 
matriţei 

Aprox. 57 secunde (pentru tipar în două culori) 
Aprox. 24 secunde (pentru tipar într-o singură culoare – 
cilindrul 1) 
Aprox. 34 secunde (pentru tipar într-o singură culoare – 
cilindrul 2) 

Raportul de reproducere a 
imaginii 

Zoom: 50 – 200% 
Mărire: 163%, 141%, 122%, 116% 
Micşorare: 61%, 71%, 82%, 87% 
Liber:     Vertical: 50% – 200% 

Orizontal: 50% – 200% 
Margine+: 90 – 99% 

Viteza de tipar 60 – 150 ppm 
Ajustarea poziţiei tiparului Vertical: ±15 mm, Orizontal: ±10 mm 
Alimentarea cu cerneală Complet automată (1000 ml per cartuş ) 
Alimentarea / Evacuarea 
matriţelor 

Complet automată (aprox. 215 coli per rolă) 

Capacitatea compartimenului de 
evacuare a matriţelor uzate 

Aprox. 80 matriţe uzate 
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Interfaţa cu utilizatorul Touch-screen LCD cu LED-uri pentru indicarea 
progresului procesului de tipar 

Facilităţi Mărirea şi micşorarea suprafeţei de perforare a 
masterului, Ajustarea nivelelor de scanare, Mod 
economic, Mod confidenţial, Memorarea documentelor 
scanate, RISO Editor, Funcţia Mail, 2-up / 2-in-1, 
Reînnoirea matriţei, Reglarea nivelului de raster 

Alimentare 100 V – 120 V ca/ 50 Hz – 60 Hz 
220 V – 240 V ca/ 50 Hz – 60 Hz 

Dimensiuni În lucru: 1605 mm x 725 mm x 730 mm 
Ambalat: 1010 mm x 725 mm x 730 mm 

Greutate Aprox. 168 kg 
 
Livrare În termen de 7 zile de la încheierea contractului 
Garanţie 1 an sau 1.000.000 tipărituri 
 
Preţul include transportul la sediul beneficiarului, instalarea echipamentului şi instruirea 
operatorului. 
La livrarea echipamentului clientul primeşte gratuit un cilindru de culoare neagră şi un set de 
consumabile (cerneală şi master). 


