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RISO HET BELANGRIJKSTE KIEZENRISO HET BELANGRIJKSTE KIEZEN

DE SNELHEID VERHOGEN EN TEGELIJK DE KWALITEIT CONTROLEREN 
De zeer hoge printsnelheden van de ComColor printers zijn het resultaat van de FORCEJET™ 
technologie van RISO. De FORCEJET™ technologie, ontwikkeld vanuit een inkjetprocedé 
met hoge prestaties, overwint een nieuwe uitdaging: de printsnelheid verhogen en 
tegelijkertijd de kwaliteit beheersen, twee punten die normaliter moeilijk te verenigen 
zijn, maar waarvan RISO de combinatie beheerst.

EEN TECHNOLOGIE DIE VEEL SNELLER GAAT
> PRINTERKOPPEN OP EEN RIJ VOOR EEN OPTIMALE PRINT SNELHEID
 Centraal in het systeem staan vier grote parallel gemonteerde printkoppen 

(cyaan, zwart, magenta, geel) waarmee sneller in kleur kan worden geprint met een 
inktafgifte in één keer. 

> EEN INNOVATIEF SYSTEEM VOOR DUBBELZIJDIG PRINTEN
 Het dubbelzijdig bedrukken van een vel is even makkelijk en snel als enkelzijdig 

printen: zodra de voorkant is geprint wordt het vel teruggestuurd door middel 
van een aanvoersysteem zonder opslag en daarna aan de achterkant bedrukt, zonder 
snelheid te verliezen. Resultaat: een aanzienlijke verhoging van de productiviteit samen 
met een verlaging van het papierverbruik.

> PLATTE PAPIERDOORVOER VOOR EEN STABIELE AANVOER
 Het horizontale papierdoorvoersysteem onder de printkoppen laat een hoge 

printsnelheid toe met een minimale printverschuiving. 
Het transport van het papier wordt gestuurd door een set sensoren en motoren 
op basis van de hoeveelheid inkt die is afgegeven door de printkoppen, voor een echt 
optimaal resultaat.

PRINTKWALITEIT ONDER CONTROLE
> GEREGULEERDE INKTAFGAVE
 De FORCEJET™ technologie garandeert constante afdrukresultaten, 

zelfs bij hoge printsnelheden, dankzij de controle van het volume van iedere druppel 
inkt in 8 gradaties.

> SPECIALE SNELDROGENDE INKTSOORTEN
 De speciaal door RISO voor de serie ComColor ontwikkelde sneldrogende inkten op 

oliebasis die zowel bestand zijn tegen verkleuring als tegen water zijn uitstekend 
geschikt voor intensief gebruik. Hierdoor is supersnel dubbelzijdig printen mogelijk, 
zonder dat de inkt afgeeft op een ander vel en er is geen kans op vervorming van het 
papier. 

Voor u is het belangrijkste dat u in kleur kunt 
communiceren zonder uw budget in gevaar te brengen 
bij een optimale effi ciency.

KOPIEER EN PRINT IN KLEUR TEGEN LAGERE KOSTEN.
Als u de middelen wilt hebben om dagelijks kleur te gebruiken heeft RISO een oplossing 
ontwikkeld met uitstekende prestaties en de laagste prijs per kleurenkopie op de markt1.

> U verbetert de leesbaarheid van uw documenten en ontwikkelt een extra 
doeltreffendere communicatie met kleur, terwijl uw budget binnen de perken blijft.

> U print, kopieert2 en scant2 uw documenten in alle eenvoud. U werkt in zwart of in 
kleur, zoals u wilt.

> U voert al uw werkzaamheden uit met slechts één apparaat, want uw ComColor 3010 
 kan alle soorten documenten3 aan: fl yers, mailings, educatief materiaal, 

enveloppen…
> Uw kosten zijn nog beter onder controle omdat ook uw energierekening lager wordt 

met een printer die snel werkt en weinig elektriciteit verbruikt. 

COMBINEER COMMUNICATIE IN KLEUR MET PRESTATIE.
Door over te gaan op kleur tegen een betere prijs verhoogt u ook uw effi ciency dankzij 
een apparaat met goede prestaties. Vermenigvuldig de winst!

> PRINTSNELHEID
U werkt sneller dankzij een optimale print snelheid’ van 90 ppm4. U verliest geen 
seconde want uw ComColor 3010 is een uniek apparaat dat niet langzamer gaat als u 
in kleur of dubbelzijdig print. Voor het printen van een dubbelzijdig document in kleur 
van 200 pagina’s hebt u nauwelijks 2 minuten nodig!

> ERGONOMIE EN COMPACTHEID
De ultracompacte ComColor printers met goede prestaties passen perfect in uw 
werkomgeving. Ze worden heel snel aanvaard door uw medewerkers omdat ze heel 
eenvoudig zijn in het gebruik, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor allerlei 
categorieën gebruikers.

> BEWEZEN BETROUWBAAR
Uw gemoedsrust is gegarandeerd door de bewezen betrouwbaarheid van de RISO 
apparatuur en door de ForceJet™ technologie die gebaseerd is op de expertise van 
RISO in volumeprinten op grote snelheid. Zo kunt u kopiëren of printen naar behoefte, 
ongeacht uw printvolumes, 6.000 of 60.000 pagina’s per maand!
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TRANSFORMEER UW PRINTER 
IN EEN KLEURENKOPIEERAPPARAAT EN SCANNER 
De ComColor printer 3010 laat zien wat hij allemaal kan met de toevoeging van de 
kleurenscanner (optioneel). Zo profi teert u van een complete uitrusting voor printen, 
kopiëren of het digitaliseren van uw documenten, in alle eenvoud.

> Het werk gaat snel: de scanner combineert een digitaliseringssnelheid van 40 ppm 
en een capaciteit van 100 vel (of 500 vel dankzij de functie "Scan & Pause"). 

> ORIGINELEN IN VERSCHILLENDE MATEN DIGITALISEREN EN COMBINEREN
 Om één document samen te stellen uit originelen in verschillende maten gebruikt u de 

bijbehorende functie die u automatisch helpt.

> ZELFS DE GROOTSTE DOCUMENTEN DIGITALISEREN
 Bij originelen waarvan het aantal pagina’s de capaciteit van de automatische lader 

(100 vel) overschrijdt, kunt u met de functie "Scan & Pause" uw document per sectie 
invoeren, tot 500 vel (dus 1.000 pagina’s dubbelzijdig).

> EEN BOEK DIGITALISEREN 
 Het digitaliseren van een boek of tijdschrift gaat heel snel. 
 Dankzij de functie schaduwonderdrukking ziet u geen enkele schaduw ter hoogte van 

de middenvouw. U krijgt een heel duidelijk resultaat.

> EXTRA KOPIEËN OP VERZOEK
 Uw laatste werk wordt in het geheugen opgeslagen, zodat u er zo nodig extra kopieën 

van kunt printen. 
Om geheimhoudingsredenen, kan deze functie worden uitgeschakeld.

ACCESSOIRES VOOR EEN VEELZIJDIGER GEBRUIK

DE "SCANNER" FUNCTIE
Met behulp van de optionele scanner 
kunt u uw documenten digitaliseren 
en deze voor later gebruik opslaan 
in uw ComColor 3010 printer. 
U kunt deze eveneens invoeren 
in uw computer, opslaan op een 
USB-stick of ze zelfs rechtstreeks 
versturen per e-mail.

VERHOOG DE OPVANGCAPACITEIT 
MET DE OPTIONELE BAK
Uw printer is standaard uitgerust 
met een verplichte opvangbak van 
500 vel, voorzien van een optie 
"gestaffeld sorteren". 
Om de capaciteit voor het opvangen 
van uw materiaal te verhogen 
tot 1.500 bladen en continu af 
te drukken, kunt u kiezen voor 
de opvangbak voor 1.000 vellen/
enveloppen. De opvanggeleiders 

passen zich automatisch bij de breedte 
van het gebruikte papier aan.

UW POSTSCRIPT-GEGEVENS 
AFDRUKKEN MET 
COMCOLOREXPRESS IS900C
Met een optioneel RIP-systeem 
dat gebruik maakt van Adobe 
PostScript 3™ kunt u PostScript 
bestanden printen die gemaakt 
zijn met CAP-software. 

STUUR MET UW VINGERTOPPEN EN LAAT U LEIDEN. 
> KLEUREN LCD-TOUCHSCREEN
 U stuurt al uw handelingen met uw vingertoppen aan op een groot LCD-touchscreen 

van 21,5 cm. U laat zich leiden door een logisch menu dat u meteen kunt volgen. 

> DIRECTE TOEGANG EN SELECTIES
 Op het touchscreen komt u direct bij alle hoofdfuncties. 

Voor uw standaardopdrachten kunt u shortcuts aanmaken waarmee u tijd wint!

> STANDAARDINSTELLINGEN VOOR REGELMATIG TERUGKERENDE WERKZAAMHEDEN
 Registreer de parameters van uw regelmatig terugkerende toepassingen en start uw 

volgende print zonder instellen, door op één toets te drukken.

> PERSONALISERING PER GEBRUIKER
 Dankzij de toegangscodes per gebruiker kunnen zij het touchscreen personaliseren 

met de meest gebruikte functies, zodat ze later sneller toegang krijgen.

> STOP EN HERVAT HET PRINTEN WANNEER U WILT.
Door middel van de onderbrekingsfunctie van het printen kunt u de uitvoering van een 
grote opdracht stoppen om een paar kopieën te maken, zonder te wachten. Het werk 
gaat niet verloren en u kunt het printen van het originele document heel eenvoudig 
hervatten! 

EEN INKTCARTRIDGE VERWISSELEN IN EEN HANDOMDRAAI.
Weg met vuile handen en angst voor het vervangen van de inktcartridge! De binnenkant 
van de printer is gemakkelijk bereikbaar door middel van de twee deurtjes aan de voorkant.

MULTI-UP PRINTEN
Print meerdere pagina’s op een vel 
om papier te besparen of een groot 
document gemakkelijker leesbaar 
te maken.

VERGAREN EN TUSSENBLAD
Uw documenten naar wens sorteren 
of groeperen! Met deze functie kunt 
u op verschillende manieren sorteren 
en kunt u ook automatisch een 
inlegvel tussen de sets met kopieën 
in laten voegen.

OMSLAG TOEVOEGEN
Voer voorbedrukte of kleurenvellen 
in voor een automatische invoeging 
in uw einddocument als voor- of 
achterblad van de omslag.

WATERMERK
Voeg aan uw document een 
persoonlijk watermerk toe zoals 
"Vertrouwelijk", "Belangrijk"
en geef de grootte, kleur en plaats 
ervan op de pagina aan.

KOPTEKST / VOETTEKST
Voeg kop- en voetteksten toe 
evenals de paginanummering 
en datum.

OPSLAAN IN EEN DOSSIER MET 
GEHEIME BEVEILIGINGSCODE
Voor het later afdrukken of 
nogmaals afdrukken kunt u uw 
gegevens opslaan in een dossier en 
deze beschermen met een geheime 
code. 

SPECIALE FUNCTIES OM NOG CREATIEVER TE ZIJN
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DE TOEGANG TOT UW PRINTER ONDER CONTROLE
> BEHEER VAN GEBRUIKERS
 Met de ingebouwde RISO software kan de administrator het printergebruik van alle 

gebruikers beheren en analyseren. Uw handelingen worden zo effi ciënt beheerd en de 
printer kan met winst gedeeld worden door verschillende afdelingen.

> TOEGANGSCONTROLE PER GEBRUIKER
 De administrator kan de toegang tot de verschillende functies van de printer 

beperken voor elke gebruiker, met behulp van de persoonlijk toegangscodes of het 
kaartidentifi catiesysteem* (optioneel).

HET AFDRUKKEN VAN UW VERTROUWELIJKE 
DOCUMENTEN BEVEILIGD.
Om uw vertrouwelijke stukken te beschermen tegen nieuwsgierige blikken – zelfs tijdens 
het printen – kunt u een geheime code opgeven – tot acht cijfers – wanneer u het werk 
naar de printer stuurt. Daarna voert u die code in op het bedieningspaneel om uw 
werk direct te printen. Dit krijgt voorrang op de werkzaamheden in de wachtrij van het 
geheugen van de printer. 

*Compatibele kaart: ISO 14443 Type A/Type C (FeliCa/Mifare)

SPECIALE FUNCTIES VOOR HET BEHEERSEN VAN UW BUDGET

Ozon is een gas dat bijzonder 
irritant is voor de luchtwegen 

en de oogslijmvliezen. 
De emissie ervan wordt 

verveelvoudigd als er meerdere 
apparaten in dezelfde 

ruimte staan (zie nota ED 1422 
van de INRS).

Met de laagste prijs per kopie 
op de markt1 zorgen de ComColor 
printers ervoor dat u kunt profi teren 
van kleur tegen een lagere prijs 
om uw communicatie creatiever 
en doeltreffender te maken met 
aantrekkelijkere documenten.
Om uw budget nog beter te beheren 
heeft uw ComColor printer speciale 
functies waarmee u kunt besparen. 

VOORKOM DUUR MISBRUIK 
MET BEPERKTE TOEGANG. 
Door middel van de gebruikerscodes 
kan de administrator het gebruik 
van kleur al dan niet toestaan. 
Met behulp van de identifi catieset 
per kaart (optioneel) kunt u ook 
het aantal kopieën of afdrukken 
in zwart en in kleur beperken 
(toekenning van een krediet per 
gebruiker).

BOEK ELKE PAGINA 
VOOR DE JUISTE PRIJS AF.
Dankzij de automatische kleurmodus 

die ziet of er kleur in het document 
aanwezig is, kan elke pagina 
afgeboekt worden tegen de juiste prijs.

BESPAAR ENERGIE MET HET 
AUTOMATISCH STANDBY FUNCTIE
Het touchscreen gaat, na een 
door de gebruiker ingestelde tijd, 
uit en gaat weer aan zodra u het 
aanraakt. De printer gaat eveneens 
na een bepaalde tijd op standby. 
Uw apparatuur blijft gereed voor 
ieder onmiddellijke verzoek, maar 
het verbruik van elektriciteit wordt 
verminderd.

RISO technieken maken het verschil. Omdat ze ontwikkeld en gefabriceerd zijn voor 
een milieuvriendelijk gebruik zijn de ComColor printers "ecologischer" dan traditionele 
kopieerapparaten en printers. 

BETAAL MINDER VOOR ENERGIE
> Als ze in werking zijn, verbruiken de ComColor printers 80% minder elektriciteit 

vergeleken met andere kopieerapparaten of printers. 

> In de standby-stand is het verbruik 5 keer lager dan bij apparaten die blijven 
opwarmen terwijl ze niet in werking zijn.

De ComColor printers 
hebben het "Energy Star" certifi caat 
(internationaal label voor de certifi cering 
van energiezuinigheid van kantoorapparatuur).

BESPAAR NOG MEER OP ENERGIE 
EN WIN TIJD MET PRINTEN
Dankzij de uitzonderlijk hoge printsnelheden van de ComColor apparaten print u sneller 
een groter volume documenten uit. 
De tijdwinst helpt om uw energieverbruik te verminderen.

BEHEERS UW PAPIERVERBRUIK
De automatische dubbelzijdige functie en "overslaan van witte pagina’s" zorgen ervoor 
dat u niet meer papier gebruikt dan nodig. 

BEPERK DE VERVUILING VAN OMGEVINGSLUCHT 
Doordat zij helemaal geen ozon uitstoten brengen de ComColor printers geen enkele 
vervuiling van de omgevingslucht mee en kunt u verder gaan in een gezonde werkruimte. 
Dit is een doorslaggevend voordeel ten opzichte van kopieerapparaten en laserprinters 
die ozon produceren door hun "toner" -technologie die opwarming veroorzaakt. 
Daarnaast is de technologie van de ComColor printers gebaseerd op een koud 
printprocedé dat minder elektriciteit verbruikt en waarbij veel minder CO2 vrijkomt 
dan bij traditionele kopieerders en printers.

1 op basis van de gemiddelde kopieprijs geconstateerd op de markt voor kleurenprinters met handmatige invoer in 2009.
2 met de kleurenscanner als optie. 
3 maximaal in A4 formaat.
4 continu eenzijdig A4-formaat printen in standaardmodus.
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RISO, ComColor, ComColorExpress en FORCEJET zijn gedeponeerde merk- en handelsnamen van RISO KAGAKU CORPORATION.
Alle andere namen van producten en bedrijven die in dit document genoemd worden zijn handelsmerken of door hun eigenaren gedeponeerde merken.
In Frankrijk gedrukt op papier met PEFC™ keurmerk met plantaardige inkt (IMPRIM’VERT® - PEFC/10-31-1118).
Realisatie: Agentschap ComQuat
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