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Milieuvriendelijk ontwerp

Compatibel met een groter aantal papierdiktes

Specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande berichtgeving. Details kunnen per land verschillen.

Master-aanmaak/afdrukmethodes

Invoertype van het origineel
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Papiergewicht origineell

Scanoppervlak 

Formaat afdrukpapier (min/max) 

Papierinvoercapaciteit

Gewicht afdrukpapier

Beeldverwerkingmodus

Resolutie

Master-aanmaaktijd

Afdrukgebied (max.)

Afdrukreproductieverhouding

Afdruksnelheid

Afstelling afdrukpositie

Inkttoevoer

Master toevoer/-afvoer

Master-afvalcapaciteit

Gebruikersinterface

Voeding
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Automatische aanmaak van digitale masters op hoge snelheid

Boek (max. 10 kg), vel

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

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

Voor de glasplaat:max. 10 kg

Bij gebruik van de (optionele) ADF-unit: 50/g/m2 - 128/m2

297mm x 432mm

100mm x 148mm – 310mm x 432mm

1000 vellen (64g/m²)

Standaard: 46g/m2 – 210 g/m2

Datum van beschikbaarheid van de invoerset voor dikker papier en enveloppen moet worden bevestigd 

Lijn, Foto (standaard, landscape, groep), Duo, Potlood

Scannerresolutie: 300 dpi x 600 dpi

Resolutie beeldafdruk: 300 dpi x 600 dpi (perforatiedensiteit op de master: 600dpi x 600dpi) 

Ongeveer 20 seconden (voor A4 /landscape / 100% reproductieverhouding)

291mm x 413mm

Standaard Reproductieverhoudingen (vergroting): 116%, 122%, 141%, 163%

Standaard Reproductieverhoudingen (verkleining): 87%, 82%, 712%, 61%

Zoom: 50% - 200%

Vrije zoom: verticaal 50% – 200%, Horizontaal: 50% – 200%

Marge+: 90% – 99%

Ongeveer 60ppm – 130ppm (vijf stappen)

Verticaal: ±15 mm Horizontaal: ±10 mm

Volautomatisch (1000 ml per cartridge)

Volautomatisch (220 masters per rol)

100 masters

LCD-scherm met voortgang indicatie pijlen

100V – 120V<3.4A> / 220V – 240V<1.6A>, 50Hz / 60Hz

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

Ingeklapt: 785 mm (L) x 645 mm (D) x660 mm (H)

Ca. 103kg

Veelzijdig, kwaliteit, éénvoud

Accessoires voor een grotere veelzijdigheid en meer functies

RISO EZ-kleurendrum

Automatische documentinvoer 
AF-VI:N II

Invoerset voor dikker papier 
en enveloppen

Job Separator IV:N II

Key-kaart teller RISO IV :N II

Netwerkkaart RISO

Opslagkaart van DM-128CF 
documenten

RISO onderstel van het type N

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

Automatische invoer van maximaal 50 originelen.

Gebruik van dikker papierformaat mogelijk
(zoals karton en enveloppen.)
Datum van beschikbaarheid moet worden bevestigd

De machine kan afdrukken en sorteren in groepen, 
gescheiden door een tape.

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

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

Veelvuldig gebruikte sjablonen zoals briefhoofden, 
modellen rechtstreeks vanaf de scanner of computer 
worden opgeslagen.

Solide onderstel biedt tevens handige opslag
voor printerbenodigdheden.

PC interface

Afdrukken vanaf een USB sleutel

Intelligente Flatbed scanner

Geoptimaliseerde beeldverwerking

RISO editor
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Hoge afdruksnelheid
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Bediening aan de voorzijde

Eenvoudige inktinvoer

Nieuwe master-afvoerbox

Nieuw kopiecontrolesysteem 
(functie "tellerrapport")
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Specificaties Riso EZ570Specificaties Riso EZ570

Afgedrukt op kringlooppapier: Printcyclus

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw RISO dealer:
Het RISO-logo is een geregistreerd handelsmerk van Riso Kagaku Corporation.
                                    is een geregistreerd handelsmerk van Riso Kagaku Corporation.
Alle andere geregistreerde handelsmerken in dit document zijn geregistreerde handelsmerken van hun eigenaars.

RISO France
49, rue de la cité - 69441 Lyon, cedex 03
Tél. 04 72 11 38 88 - Fax. 04 72 34 61 73
http://www.risofrance.fr
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Kwaliteit 
drukwerk wordt 
kinderwerk

Compatibel met een 
groter aantal papierdiktes
Een ruime waaier compatibele
papierdiktes – van 46g/m² tot
210g/m² – beantwoordt 
aan al uw printbehoeftes. Met de 
optionele invoerset voor kaarten kunt u 
zelfs kaarten van 400g/m² afdrukken.1

* De papierdikte is afhankelijk van het  
  gebruikte papierformaat 
1 De datum van beschikbaarheid moet
  worden bevestigd

Intelligente flatbed 
scanner
Met de flatbed scanner kunt u originele, 
ingebonden documenten snel en 
praktisch analyseren (tot en met
A3-formaat), zonder deze van elkaar te 
scheiden. Met een nieuwe intelligente 
functie kan bovendien de gebruikelijk 
grijze achtergrond na het scannen van 
kranten worden verwijderd.

Opvangbak voor papier
Heeft een capaciteit van 1000 vellen 
(afhankelijk van de papierdikte). De 
geleiders van de opvangbak kunnen 
naar de buitenkant worden verschoven 
zodat het drukwerk gemakkelijker uit 
de bak kan worden genomen.

Print zoals u wilt

Gepersonaliseerde 
papierformaten
U kunt maximaal 30 gepersonaliseerde 
papierformaten opslaan, die 
gemakkelijk in het geheugen terug te 
vinden te zijn. Zodoende kunt u masters 
creëren en printen afstemmen op uw 
specifieke behoefte.

Geoptimaliseerde
beeldverwerking 
(toonvloeiing)
Vier voorgeprogrammeerde modi
–lijn, foto, duo of potlood– met één
klik verkrijgt u optimale 
scaninstellingen, afgestemd op het
type document. Kies de lijnmodus
voor documenten met alleen tekst, de
fotomodus voor foto's en andere 
illustraties de duomodus voor 
documenten met tekst en foto's, en de 
potloodmodus voor met potlood 
getekende illustraties. In de modus duo 
kunt u kiezen voor een beter resultaat 
van de foto of de tekst, en kan de 
gebruikelijke grijze achtergrond op 
kranten worden verwijderd. Een nieuwe 
functie toonvloeiing is toegankelijk 
vanaf de printerpiloot voor een 
prachtige vignettering op uw rasters.

RISO editor
Met de RISO editor kunt u zich snel en 
gemakkelijk verplaatsen tussen de 
verschillende tekst-, foto-, of 
afbeeldingblokken, de kleur van de 
afbeeldingen bepalen, de afbeelding, 
het kader, het scherm (negatief/positief) 
omdraaien, afbeeldingen wissen en 
nieuwe Clip Arts op de geheugenkaart 
opslaan (daarvoor hebt u de optionele 
geheugenkaart nodig).

Preview modus
De preview modus geeft op het 
touchscreen de kwaliteit weer van de 
printjob na de uitprint. Zodoende kunt 
u de tekstopmaak vlak voor het 
uitprinten nog eenmaal controleren, om 
zeker te zijn dat het resultaat exact 
aan uw verwachting beantwoordt.

Geheugenkaart
U kunt de gescande bestanden of data 
vanaf uw computer op de interne 
optionele geheugenkaart of op de USB 
sleutel opslaan. Zodoende kunt u de 
printjobs opnieuw uitprinten zonder het 
origineel te scannen.

Multi-up printen
In Multi-up printen kunt u verschillende 
kopieën van eenzelfde origineel of 
verschillende originelen op hetzelfde 
vel uitprinten. Afhankelijk van de 
geselecteerde multi-up modus, kunt u 
tussen 2, 4, 8 en 16 originele 
documenten op hetzelfde vel afdrukken. 
Ook een ticketmodus is mogelijk.

Printjobgeheugen
Sla de meest gebruikte  
printparameters op in het 
Printjobgeheugen (10 geheugenplaatsen 
zijn beschikbaar), zodat u nooit twee 
keer dezelfde parameters instelt.

Vervangen van de 
master/Automatisch 
vervangen van de master
Tijdens bijzonder lange printjobs kan 
de kwaliteit van het resultaat soms 
naarmate de master slijt afnemen. 
Gebruik de functie Vervangen van de 
master om een nieuwe master te 
creëren vanaf het in het geheugen 
opgeslagen bestand, zonder het 
origineel opnieuw te scannen. U kunt 
ook de functie Automatisch vervangen 
van de master gebruiken zodat 
automatisch een nieuwe master 
gecreëerd wordt nadat het aantal door 
u ingestelde kopieën geprint is.

Printprogramma
Om snel uw favoriete instellingen te 
vinden, kunt u dankzij het 
printerprogramma het aantal kopieën 
per document configureren en in het 
geheugen opslaan (maximaal 9 999 
kopieën) en het aantal documenten 
per groep (maximaal 99 documenten 
per groep en maximaal 50 groepen 
voor één origineel). Wanneer u vanaf 
verschillende originelen print 
(maximaal 20 originelen), kunt u 
maximaal 9 999 kopieën per origineel 
in het geheugen opslaan. De printjobs 
worden automatisch ingedeeld per groep.

Vergroten of verkleinen 
van het afdrukgebied
U kunt het originele document 
verkleinen of vergroten op vier 
verschillende manieren:
U kunt in standaard een origineel met 
een standaardformaat omzetten in 
een ander standaardformaat. 
(A4–>B4, B5–>A4 etc.).
In Marge+ verkleint u het origineel 
enigszins om rekening te houden met 
de marges van de
boekband. In Zoom en vrije Zoom 
kunt u zelf het formaat van het 
document bepalen, volgens een ratio 
tussen 50 en 200% ten opzichte van 
het originele document.

Geen verkeerde 
handelingen
Dankzij de toetsen die gekoppeld zijn 
aan belangrijke functies en het 
touchscreen dat groot en goed 
leesbaar is, wordt gebruik zo intuïtief 
dat u geen verkeerde handelingen 
meer maakt.

Bediening 
vanaf de 
vingertoppen

De RISO serie EZ5 printers zijn uitgerust met een bedieningspaneel, 
dat uit twee zones bestaat: een eerste zone met 

klassieke druktoetsen en een tweede zone met een touchscreen. 
Wanneer u de standaardinstellingen gebruikt, is niet nodig de beschikbare 

functies vanaf het touchscreen te gebruiken. Elke belangrijke functie 
is gekoppeld aan een toets die het gebruik aanzienlijk vereenvoudigd.

     Hoofdmodus
Wanneer u ondanks deze 
vereenvoudigde functies uw weg kwijt 
bent geraakt in de menu's van het 
touchscreen, brengt een eenvoudige 
druk op de knop u onmiddellijk terug 
naar het hoofdscherm.

Le RISO I Quality System biedt 
een groot aantal
voordelen, zoals:

1. PC interface

2. Master afvoerbak

3. Papier invoerlade

9. USB sleutel

10. Opvangbak voor papier

4. Flatbed scanner

5. Afsluitkap 
   inktpatroonhouder 

6. Gemakkelijk inkt 
   vervangen

7. Master-aanmaak-unit

8. Lichte kleurentrommel
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Voordelig en snel printen   
is nog nooit zo  
eenvoudig geweest 
Voordelig en snel printen   
is nog nooit zo  
eenvoudig geweest 

              Grote toetsen 
  op het
  touchscreen
De grafische toetsen op het touchscreen 
zijn groot en gemakkelijk leesbaar en 
voorkomen ongewenste handelingen.

Het RISO i Kwaliteitsmerk
garandeert dat een Riso 
product compatibel is met 
het RISO i kwaliteitssysteem.

- De automatische garantie voor  
  een optimale afdrukkwaliteit.
- Bedieningsfouten worden 
  voorkomen. 
- Waarschuwing wanneer 
  inkt/masters bijna op zijn.
- Minder papierverspilling

NIEUW

Kopiecontrole-systeem
(functie “kopiecode” en 
“tellerrapport”) 
Met de functie gebruikersmanager
kunt u gebruikersessies creëren en de
toegang beperken, maar ook
maximale gebruikslimieten instellen.
U kunt ook dankzij de functie 
“tellerrapport” rapporten opstellen 
met informatie over het gebruik van 
uw printer.

NIEUW

USB sleutel
Zelfs wanneer uw PC niet aangesloten 
is op de printer, is het toch mogelijk uw 
data rechtstreeks uit te printen. Sla uw 
bestand op een USB sleutel op, voer 
deze in een geïntegreerde USB poort 
in. U kunt nu op hoge snelheid printen!

NIEUW

Master afvoerbak
Dankzij een nieuw concept kunt u 
gebruikte masters sneller legen: de bak 
kan als een lade worden geopend en in 
slechts één kwartslag kunt u de 
gebruikte masters afvoeren.

NIEUW

Afdrukken op de nieuwe RISO serie EZ570 printer 
met een resolutie van 300 x 600 dpi garandeert 

een ongeëvenaard resultaat.
Dankzij zijn veelzijdigheid en state-of-the-arttechniek past 

de printer zich gemakkelijk aan alle verschillende soorten drukwerk aan.
 

NIEUWPC interface
De RISO serie EZ5 printers kunnen op 
2 manieren worden aangesloten op uw PC. 
Via de USB poort 2.0 kunt u een 
eenvoudige aansluiting maken met slechts 
één kabel. Dankzij de optionele 
netwerkkaart kunt u uw printer op een 
netwerk aansluiten zodat meerdere 
gebruikers toegang hebben.

Bediening vanaf de voorzijde
Een doordacht concept vergemakkelijkt 
het aanbrengen van masters en het 
vervangen van kleurentrommels. Het 
frontale deurtje van de printer kan 
helemaal worden geopend zodat de 
master-aanmaak-unit als een gewone 
lade kan worden uitgetrokken en een 
nieuwe masterrol gemakkelijk kan 
worden aangebracht. 

Lichte kleurendrum 
Door zijn lichtgewicht kan de 
kleurendrum gemakkelijk, door 
iedere gebruiker worden 
vervangen.

Gemakkelijk inkt 
vervangen
Breng eenvoudig het patroon aan, 
draai deze vast en sluit de 
printerklep.

Master-aanmaak-unit
kan als een lade worden geopend 
om gemakkelijker toegang te 
hebben bij het aanbrengen van de 
nieuwe masterrol.

       P-sleutel
Geeft u onmiddellijk toegang tot de 
pagina waar het printprogramma is 
opgeslagen.

            Hoge
  afdruksnelheid
De RISO serie EZ5 printers breken niet 
met de traditie van RISO op hoge 
snelheid te printen. Dankzij een 
maximale printsnelheid van 130 
pagina's per minuut, kunnen zelfs de 
langste en lastigste printjobs snel 
worden uitgevoerd.

              Status
       indicatiepijlen 
                  Deze pijlen informeren u 
visueel hoe ver de master-aanmaak en 
printjobs zijn gevorderd, zodat u altijd op 
de hoogte bent van hun vooruitgang.

Energiebesparingmodus, 
activeringstoets          
         De printer wordt in de
         energiebesparingmodus geschakeld
         nadat de vooraf door de gebruiker 
ingestelde tijd verstreken is. Met een druk 
op de activeringstoets keert de printer 
terug naar de actieve modus.
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