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Cea mai mare viteză RISO — 180 ppm — vă termină până şi cea mai amplă lucrare într-o 
clipită. De exemplu, o serie de tipar de 10.000 de pagini este realizată în mai puţin de o oră. 
Indiferent de amploarea lucrării, vă puteţi baza pe RZ970. 

Rezoluţia de 600 x 600 dpi de scanare şi tipărire vă asigură un tipar clar şi profesionist. 
Mulţumită fineţei punctelor de raster, fonturile şi fotografiile sunt reproduse cu fidelitate. 

Spre deosebire de un copiator, Risografele din seria RZ 9 permit folosirea unei game largi 
de hârtii (greutate între 46 – 250 g/m2 şi dimensiuni de până la 340 mm x 555 mm). 

RZ970 are două unităţi ADF disponibilie (opţional). AF-VI:II este o unitate de scanare cu 
un singur compartiment, care scanează la o viteză dublă, iar DX-I este o unitate de scanare cu 
două compartimente, care scanează la o viteză cvadruplă. Ambele unităţi au o capacitate de 
50 de coli. 

Alimentatorul cu hârtie încorporează încă două tăvi de alimentare (opţional) cu o 
capacitate de 1000 de coli fiecare. Puteţi încărca tăvile cu hârtie de diferite dimensiuni pentru 
acces imediat sau puteţi încărca tăvile cu hârtie de acelaşi format pentru prelungirea seriilor 
de tipar. 

Tava extinsă pentru stocarea hârtiilor tipărite (opţional) reglează automat cadrul de 
stivuire a colilor în funcţie de dimensiunea acestora. Practic, documentele dumneavoastră vor 
fi întotdeauna aranjate la linie, fără margini ieşite în exterior, prevenind astfel îndoirea sau 
ruperea lor. 

Special concepute pentru seria RZ 9, RISO vă pune la dispoziţie role de master HD şi 
cerneală neagră HD, care vă oferă un negru mult mai adânc şi mai bogat pentru a oferi un 
aspect cât mai profesionist documentelor tipărite de dumneavoastră. 

Portul USB 2.0 încorporat vă oferă o conexiune de mare viteză între Risograf şi calculator.  
Adaptorul PS7R-5000 garantează compatibilitatea Risografului cu Adobe PostScript 3, un 

standard internaţional în procesarea imaginii, folosit de tipografii, corporaţii, agenţii 
guvernamentale etc. Vă puteţi baza pe Adobe PostScript 3 pentru a tipări cu acurateţe cele 
mai complexe şi mai bogate vizual documente. 

Risografele din seria RZ 9 sunt excelent adaptate pentru a fi folosite atât pe post de 
multiplicatoare, cât şi pe post de imprimante de reţea. 
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Facilităţile panoului de control 
 
 Touch screen 
 RISO Editor (cu acest editor puteţi muta cu uşurintă 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: Portret sau Grup 
 Memorarea documentelor scanate 
 Mod economic (aşteptare / decuplare) 
 Mod confidenţial 
 Funcţia Mail (trimite automat un e-mail la o adresă specificată, cu informaţii cu privire 

la nivelul cernelii, cantitatea de hârtie din alimentator, totalul copiilor executate şi 
codul erorii în cazul problemelor) 

 

Date Tehnice 
 
 RZ 970 
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 432 mm 

Unitatea AF-VI (opţional): 100 mm x 148 mm – 297 mm x 
432 mm 
Unitatea DX-I (opţional): 105 mm x 128 mm – 297 mm x 
432 mm 

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

Unitatea DX-I (opţional):  Alimentare simplă: 40 g/m2 – 
128 g/m2 

Alimentare dublă: 52 g/m2 – 105 
g/m2 

Capacitatea tăvii de alimentare Tava standard de alimentare: 1000 coli (64 g/m2) 
Dimensiunea hârtiei de tipar Tava standard de alimentare: 100 mm x 148 mm – 320 

mm x 432 mm 
Tava extinsă (opţional): 100 mm x 148 mm – 340 mm x 
555 mm 

Greutatea hârtiei de tipar Tava standard de alimentare: 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: 600 dpi x 600 dpi 
Timpul de confecţionare a 
matriţei 

Aprox. 16 secunde (A4 / Peisaj / Raportul de reproducere 
a imaginii 100%) 

Raportul de reproducere a 
imaginii 

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

Margine+: 90 – 99% 
Viteza de tipar 60 – 180 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. 220 coli per rolă) 

Capacitatea compartimenului de 
evacuare a matriţelor uzate 

Aprox. 100 matriţe uzate 

Interfaţa cu calculatorul RISORINC 3:N, RISORINC-NET-D:G2, UTP, USB 2.0 
Interfaţa cu utilizatorul Touch-screen LCD cu LED-uri pentru indicarea progresului 

procesului de tipar 
 RZ 970 
Facilităţi Mărirea şi micşorarea suprafeţei de perforare a 

masterului, Ajustarea nivelelor de scanare, Mod 
economic, Mod confidenţial, Programarea seriilor de 
tipar, Memorarea documentelor scanate, RISO Editor, 
Funcţia Mail, 2-up / 2-in-1, Reînnoirea matriţei, Reglarea 
nivelului de raster, Conectarea la imprimante laser RISO, 
Conectarea la calculator / la reţea de calculatoare ca 
imprimantă de reţea 

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

Dimensiuni În lucru: 1405 mm x 700 mm x 660 mm 
Ambalat: 775 mm x 700 mm x 660 mm 

Greutate Aprox. 115 kg 
 
Livrare În termen de 7 zile de la încheierea contractului 
Garanţie 1 an sau 1.500.000 tipărituri 
 
 
Preţul include transportul la sediul beneficiarului, instalarea echipamentului şi instruirea 
operatorului şi un set de consumabile (cerneală şi master). 
 


