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RISOGRAPH ME 9350
Multiplicatorul digital  RISOGRAPH ME 9350 cu interfaţă inclusă şi cu 2 CILINDRII DE CULOARE pentru formatul A3  (600x600 dpi), acoperă perfect, prin 
prisma raportului calitate / preţ pe copie, segmentul de piaţă cel mai solicitat, respectiv cel cuprins între cca. 20 de copii şi 3000 de copii (economii de până la 80-85% 
faţă de copiator, în funcţie de tiraj). Cu ajutorul unor cilindrii de culoare suplimentari si prin mai multe treceri succesive se poate realiza o tipărire în mai multe culori  
(alăturare de culoare–nu policromie). Dotat cu touchpanel.  Viteza de tipărire poate ajunge până la 150 copii/ min.  Se pot tipări 2 culori la o singură trecere a colii prin  
aparat.

C a r a c t e r i s t i c i :

Rezoluţie scanare: 600 x 600 dpi
Rezoluţie printare: 600 x 600 dpi
Dimensiune min. original: 50 x 90 mm
Dimensiune max. original: 310 x 432 mm
Dimensiune min. hârtie - tiparire 2 culori: 182 x 257 mm
Dimensiune min. hârtie - tiparire monocrom cu cilindrul nr. 1: 100 x 148 mm
Dimensiune min. hârtie - tiparire monocrom cu cilindrul nr. 2: 182 x 257 mm
Dimensiune max. hârtie: 320 x 432 mm (se poate folosi hartie de 555 mm din partea superioară pana la partea inferioara a colii - in modul de tiparire extins - optional)
Capacitate alimentare: 1000 coli de 80 g/mp (max. 110 mm)
Capacitate evacuare: 1000 coli de 80 g/mp (max 110 mm)
Greutatea hârtiei: 46 - 210 g / mp
Moduri de procesare a imaginii: liniar, foto, duo, pencil
Suprafaţa maximă de printare: 291 x 413 mm
Mărire: 163%, 141%, 122%, 116%
Micşorare: 87%, 82%, 71%, 61%
Zoom: 50 - 200%
Viteza de printare - 5 trepte: între 60 şi 120 copii / min / 150 copii /min (pe touch panel - “High Speed”)
Ajustarea poziţiei printării: ± 15mm vertical şi ± 10 mm orizontal
Facilităţi:
       mod printare (monocorm /tipărirea în două culori)
 alimentator de documente (optional)
 contrast scanare manual / auto 
 detectare dimensiuni hartie 

auto-proces
raster-proces 4 tipuri 
reglare contrast, tonalitate
mod economie cerneală
machetare automată multi-up
înlăturarea umbrelor

 margine superioară 
 margine brosare 
 previzionare
 ajustare viteza printare
 ajustare densitate printare
 ajustare pozitie printare
 verificare alimentare dubla hartie
 controlul utilizatorului
 printuri programate (3 tipuri) 
 memorie operatiuni 
 mod confidential
 raport  ID contor 
 mod administrare 
 rotire auto 90 grade 
 mod economie energie
 editor
 mod scanare (cu card de memorie optional sau USB) 
 memorie stocare (cu card de memorie optional)
 lista lucrari executate USB (cu USB) 
 controlul consumabilelor
 sistem calitate RISO i 
Opţional: stand
Alimentare: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Dimensiuni: în uz (Lxlxh): 1625 x 735 x 740  mm
                     in repaos (Lxlxh): 1005 x 735 x 740 mm
Greutate: 170 kg


