
Afgedrukt op kringlooppapier : Printcyclus

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Het RISO logo is een geregistreerd handelsmerk van Riso Kagaku Corporation.
                                    en het RISO i kwaliteitskeurmerk zijn handelsmerken 
van Riso Kagaku Corporation.

RISO Benelux
Rijksstraatweg 59, 2171 AK Sassenheim, Nederland
Postbus 5, 2170 AA Sassenheim, Nederland
Telefoon: +31(0)252 240 730 Fax: +31(0)252 240 739
http://www.riso.nl
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Specificaties RISO EZ230/EZ200Specificaties RISO EZ230/EZ200

Esthetisch, economisch afdrukken

210  mm x 290  mm

Volautomatisch (295 vellen per rol)

Specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande berichtgeving. Details kunnen afwijken afhankelijk van werelddeel.

EZ230 EZ200

Accessoires voor een grotere veelzijdigheid en meer functies

RISO EZ-drums

RISO Automatische 
documentinvoer AF-VI:N II

Invoerset voor kaarten 
 

RISO Job Separator
IV:N II

RISO Key-kaart teller 
IV:N

RISO PC interface-kaart 
USB2.0

RISO netwerkkaart 

RZ Ondersteltype D
RISO Ondersteltype N

Inkt-/master-houder
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Nieuw kopiecontrolesysteem

PC-aansluiting

Intelligente, scanner

Geoptimaliseerde beeldverwerking

Compatibel met een groter aantal papierdiktes

Snelle afdruksnelheid

Meerdere kleurendrums

Bediening aan de voorzijde

Eenvoudig inktinvoer

Nieuwe master afvalbox

Nieuw kopiecontrolesysteem 

Milieuvriendelijk ontwerp

PC-aansluiting

Intelligente, scanner

Geoptimaliseerde beeldverwerking

Compatibel met een groter aantal papierdiktes

Snelle afdruksnelheid

Meerdere kleurendrums

Bediening aan de voorzijde

Eenvoudig inktinvoer

Nieuwe master afvalbox

Nieuw kopiecontrolesysteem 

Milieuvriendelijk ontwerp

Een grote verscheidenheid aan beschikbare kleuren. 
Drums kunnen in hun eigen cassette 
worden bewaard.

Automatische invoer van maximaal 
50 originelen.

Gebruik van dikker papierformaat mogelijk, 
zoals enveloppen en karton.

Laat machine afdrukken en sorteren in groepen, 
gescheiden door tape.

Draagt bij aan kostenbeheersing doordat het aantal 
afdrukken en gebruikte masters tijdens een 
bepaalde gebruiksduur wordt weergegeven.

Rechtstreekse aansluiting op een computer 
mogelijk via een USB-kabel.

Geeft de printer netwerkaansluiting. 
Wordt geleverd gebundeld met RISO-MONITOR
remote printer-beheerssoftware.

Solide onderstel biedt tevens handige opslag 
voor printerbenodigdheden.

Elegante, handige opslag voor inkt en masters.

Master-aanmaak/afdrukmethodes

Type origineel

Formaat origineel

Papiergewicht origineel

Scanoppervlak (max.)

Formaat afdrukpapier

Papierinvoercapaciteit

Gewicht afdrukpapier

Beeldverwerkingmodus

Resolutie

Master-aanmaaktijd

Bedrukt oppervlak (max.)

Afdrukreproductieverhouding

Afdruksnelheid

Afstelling afdrukpositie

Inktaanvoer

Master aanvoer/-afvoer

Master-afvalcapaciteit

Gebruikers-interface

Voeding

Afmetingen (LxDxH)  zonder onderstel

Gewicht zonder onderstel

Digitale master-aanmaak op hoge snelheid / automatisch afdrukken

Boek, vel

Voor de glasplaat: 50 mm x 90 mm – 310 mm x 432 mm

Bij gebruik van de (optionele) AF-VI-unit: 100 mm x 148 mm – 310 mm x 432 mm

Voor de glasplaat: 10kg of minder

Bij gebruik van de (optionele) AF-VI-unit: 50g/m² – 128g/m²

297 mm x 432 mm

100  mm x 148  mm – 310 mm x 432  mm

1000 vellen (64g/m²)

Standaard: 46g/m² - 157g/m²

Lijn, Foto, Duo, Potlood

Scannerresolutie: 300 dpi x 600 dpi, 

Resolutie beeldafdruk: 300 dpi x 600 dpi,

Ongeveer 25 seconden (voor A4 /landscape / 100% reproductieverhouding)

251 mm x 357 mm

3 vergrotingen: 116%, 122%, 141%

4 verkleiningen: 94%, 87%, 82%, 71%

60ppm – 130ppm (variabel in vijf stappen)

Verticaal: ±15 mm 

Horizontaal: ±10  mm 

Volautomatisch (1000 ml per cartridge)

Volautomatisch (250 vellen per rol)

Ongeveer 100 vellen

LED-paneel met voorgangsindicators, bediening aan de voorzijde

220V – 240V<1.3A>, 50Hz – 60Hz

In gebruik: 1380 mm (L) x 645 mm (D) x660 mm (H)   

Ingeklapt: 775 mm (L) x 645 mm (D) x660 mm (H)

Ca. 100kg
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Intelligente, scanner
De scanner voor het snel en 
comfortabel scannen van originele 
documenten tot en met  
A3-formaat. Er bestaat zelfs een 
functie om eenvoudig de grijze 
achtergrond na het scannen van 
kranten en soortgelijke documenten 
te verwijderen.

Compatibel met een groter 
aantal papierdiktes
Een ruime waaier compatibele 
papierdiktes – van 46g/m² tot 
157g/m² – beantwoordt theoretisch 
aan alle afdrukbehoeftes. En wanneer 
u nog dikker papier nodig hebt, biedt 
de optionele invoerset voor kaarten de 
mogelijkheid om kaarten tot 400g/m² 
te verwerken.

* Toepasbare diktes zijn afhankelijk van het 
gebruikte papierformaat.

Voordelig op hoge snelheid 
en performance afdrukken
Voordelig op hoge snelheid 
en performance afdrukken

De printerseries EZ2 van RISO bieden u een ongeëvenaarde 

combinatie van snelheid, veelzijdigheid, gemak en 

kostenbeheersing.

Eenvoudig: intuïtieve bediening dankzij het doordachte 

ontwerp“bediening aan de voorzijde”. 

De compatibele papierformaten en het indrukwekkende 

aantal kleurschakeringen bieden een grote veelzijdigheid. 

In vergelijking met een klassieke kopieermachine 

constateert u dat de bedieningskosten laag zijn. 

Dankzij de hoge afdruksnelheid kunt u in slechts acht 

minuten 1000 kopieën afdrukken.

Boek-top scanning 
Met de scanner kunt u gebonden 
documenten snel en gemakkelijk 
scannen en afdrukken zonder 
de binding te beschadigen. 
Bovendien treedt er geen storing 
op als bij gebruikelijke 
vellen-invoer-scanners bij het 
scannen van een orgineel met 
ingepakte foto's en afbeeldingen.

        Door het vergroten 
        of verkleinen van het  
        afdrukgebied m.b.v.
         de zeven-stappen-instelfunctie  
         voor masters kunt u een 
standaard papierformaat vergroten 
(drie stappen: 141%, 122%, 116%) 
of verkleinen (vier stappen: 94%, 
87%, 82%, 71%) tot een ander 
standaard papierformaat. U kunt 
zelfs verkleinen tot 94%  om het 
origineel van marges te voorzien.

Gemakkelijke inktinvoer
Het plaatsen van een nieuwe 
inktpatroon kan in één klik worden 
uitgevoerd. Plaats eenvoudig het 
patroon, draai deze vast en sluit 
de printerklep. Dit alles maakt deel 
uit van RISO’s "schone handen" 
bedieningsbeleid.

Master afvalunit
Door een nieuw ontwerp kunnen 
gebruikte masters nog eenvoudig 
worden afgevoerd: de afvalunit
kan eenvoudig worden uitgetrokken 
en in één handomdraai kunnen 
gebruikte masters schoon naar de 
afvalcontainer worden afgevoerd.

Geen master flenzen
Om het aanbrengen van 
masterrollen te vergemakkelijken 
werd het vorige ontwerp waarbij de 
flenzen op de masterrol geplaatst 
moesten worden, vervangen door een 
geïntegreerd systeem dat de master 
automatisch op zijn plaats houdt.

Meerdere kleurendrums
Er zijn een groot aantal kleuren 
beschikbaar, waarmee u 
kleurenaccenten aan uw documenten 
kunt toevoegen voor extra effect. 
Maar er is meer: de drums zijn 
licht van gewicht en kunnen 
gemakkelijk bij vervanging geplaatst 
en verwijderd worden. U kunt kiezen 
uit 21 standaardkleuren, 50 speciale 
kleuren of een onbeperkt aantal 
kleuren op speciale bestelling – 
ideaal voor toepassingen zoals 
specifieke pms kleuren.

.

* Door het afdrukproces kunnen eerder 
aangegeven kleuren afwijken van de 
feitelijke inktkleur.

Milieuvriendelijk ontwerp
printerseries EZ2 zijn gemaakt voor 
milieuvriendelijk gebruik. De 
ENERGY STAR compatibiliteit 
garandeert energiebesparing. De 
overeenstemming met de Europese 
richtlijn op de beperking van 
gevaarlijke stoffen (RoHS) beperkt 
het gebruik van gevaarlijke 
materialen, en de naleving van de 
normen van de Europese richtlijn op 
Gebruikte Elektrische en 
Elektronische apparatuur (WEEE), 
biedt u de garantie dat de 
printerseries EZ2 aan het einde van 
hun gebruiksduur gerecycled worden. 

- Automatische garantie voor een 
optimale afdrukkwaliteit. 

- Het voorkomen van 
bedieningsfouten.

- Het waarschuwen van het
  inkt- /master-volume.

- Minimaal papierafval.

Het RISO i kwaliteitsysteem 
biedt een groot aantal 
kwaliteits- en gemaksvoordelen. 
Hiertoe behoren:

PC-aansluiting
Kies uit twee optionele interfaces 
–een USB 2.0 poort en een 
netwerkkaart – om de printer op 
een PC aan te sluiten. Dankzij de 
USB-poort kunt u met één kabel een 
PC aansluiten, terwijl u met de 
netwerkkaart de printer op uw 
netwerk kunt aansluiten zodat al uw 
medewerkers onmiddellijk 
toegang hebben.

NIEUW NIEUW

Geoptimaliseerde 
beeldverwerking  (toonvloeiing) 
Vier geprogrammeerde modi– 
lijn, foto, duo of potlood– met één 
selectietoets verkrijgt u optimale 
scaninstellingen, afgestemd op het 
type document. Kies de lijnmodus 
voor alleen tekstdocumenten, de 
fotomodus voor foto's of illustraties, 
de duomodus voor documenten met 
tekst en foto's, en de potloodmodus 
voor met potlood getekende 
illustraties. Een nieuwe functie 
toonvloeiing is toegankelijk vanaf 
de printerpiloot en geeft een 
prachtige kleurenvloeiing 
bij gescande foto's.

NIEUW

Kopiecontrole-systeem  
(ID-tellerrapport)

Met de functie gebruikersmanager 
kunt u gebruikers creëren en de 
toegang beperken, maar ook 
maximale gebruikslimieten instellen. 
U kunt ook gebruikmaken van het 
tellerrapport om informatie over het 
gebruik af te drukken.

NIEUW

Het RISO i kwaliteitsmerk 
geeft aan dat een RISO 
product compatibel is met 
het RISO i kwaliteitssysteem.

Bediening aan de voorzijde
Het doordachte ontwerp maakt het 
laden van masters en het vervangen 
van inkttrommels uiterst licht en 
eenvoudig. De voorzijde van de 
printer kan ruim worden geopend 
waarna de master-unit als een lade 
kan worden uitgetrokken en men 
eenvoudig een nieuwe masterrol 
kan aanbrengen. 

Een doordacht ontwerp voor een eenvoudige bediening
Snelle 
afdruksnelheid
RISO printers zijn 

bekend om hun snelheid en de 
EZ2-series hebben de job snel 
geklaard met een hoge maximale 
afdruksnelheid van 130 pagina's 
per minuut.

Aanpassing 
scan-niveau
Een aanpassing van 

het scanning-niveau in vijf stappen 
stelt u in staat de scanner in te 
stellen op de zwarting van uw 
origineel. In de lijnmodus is er ook 
een automatische positie 
beschikbaar.

Afstelling 
verticale 
afdrukpositie

Hiermee kunt u de verticale positie 
van het afdrukgebied met ±15mm 
vanaf uw bedieningspaneel 
verschuiven, voor een precieze 
plaatsing van afdruk/beelden op de 
output. Een horizontale afstelling 
van ±10mm is mogelijk vanaf een 
afstelknop naast de papierlade.

Voortgangs-
indicators
Handige voortgangs-

indicators voorkomen onnauwkeurig 
afdrukwerk, en bieden u een visuele 
bevestiging van de voortgang in de 
master-aanmaak en afdruktaken, 
zodat u altijd op de hoogte bent 
hoe ver de taak is afgewerkt.

Energiebes-
paringmodus
Verlaagt de bedrijfskosten 

door automatisch de printer uit te 
schakelen of in slaapstand te zetten 
na een door gebruiker ingestelde 
periode waarin het apparaat niet is 
gebruikt. Kies een inactieve 
bedieningsperiode tussen 5, 15, 30, 
60 of 90 minuten voordat de printer 
uitgeschakeld of in de slaapstand 
wordt gezet. Een lampje laat zien 
dat de printer in de slaapstand is, en 
met één druk op de toets keert de 
printer terug naar de gebruikelijke 
gebruiksmodus.
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