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RICOH Ri 100  
принтер для прямого друку на виробах з натуральних тканин

Тип принтеру: принтер для прямого друку на тканині
Технологія друку: п’єзо-електрична друкуюча голова
Роздільна здатність: 600×600 dpi
 1200×1200 dpi
Швидкість друку: швидкий режим: до 1 хв. 20 с
 якісний режим: до 2 хв. 30 с
Область друку: стандартний робочий стіл 291×204 мм
 малий робочий стіл 204×142 мм
Склад тканини: 100% бавовна
 50% бавовни
Вид виробу: футболка, еко-сумка, светр, поло, наволочка
Товщина тканини: до 4 мм
Налаштування висоти стола: автоматичне або ручне
Спосіб обслуговування: автоматичне та напівавтоматичне
Габарити (Ш×Г×В): 399×698×293 мм
Вага: до 25 кг
Живлення від мережі: 220-240 V, 50/60 Hz

Потужність споживання: активний режим: менше 35 Вт
 режим сну: менше 2 Вт
 вимкнений стан: менше 0,5 Вт
Умови роботи: Температура: 15˚С – 32˚С
 Відносна вологість повітря: 15% - 80% RH
Час розігріву: Менше 35 с
ОС: Windows Vista,
 Windows Server 2008/2008 R2,
 Windows 7,
 Windows 8.1,
 Windows Server 2012/2012 R2,
 Windows 10,
 Windows Server 2016,
 Mac OS X10.9 чи більш нові версії
Інтерфейс: USB 2.0 High Speed,
 Ethernet 10BASE- T/100BASE-TX,
 Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n
Протокол мережі: TCP/IP
Пам'ять: 128MB RAM (std. / max.)

Тип чорнил: Пігментні на водній основі
Система кольорів: CMYK

Ricoh Rh100 Режим закріплення зображення: безконтактний нагрів
 Режим прасування: Контактний нагрів
 Час закріплення зображення: *3 хв.
 Час прасування: 30 с
 Габарити (Ш×Г×В): 400×600×220 мм
 Вага:  менше за 16,5 кг
 Живлення від мережі: 220-240 V, 50/60 Hz
 Потужність споживання: менше 1,3 кВт
 Максимальна температура: 180˚С

*оптимальний час закріплення зображення залежить від складу тканини 
та температури обробки. 

Рабочий стіл  формату А4 для RICOH Ri100
Рабочий стіл  формату А5 для RICOH Ri100

Мегатрейд – Офіційний дистрибутор Ricoh
в Україні, Грузії, Азербайджані
03005, м. Київ, вул. Смоленська, 31/33, Україна
Тел.: +380 44 538 00 06, e-mail: ricoh@megatrade.ua
www.megatrade.ua



 

 

5 ключових переваг Ricoh Ri100

Друк у п'ять простих кроків:

 

Найдоступніший пристрій 
для прямого другу на тканинах!

Своїми габаритами Ricoh Ri100 здивував весь ринок 
пристроїв для прямого друку на натуральних тканинах. 
Будь-які макети і фотографії за допомогою Ri100  перено-
сяться безпосередньо на тканину з використанням 
новітньої технології струменевого друку. Таким чином, ви 
можете легко та надійно створювати довговічні продукти 
широкого спектру, незалежно від того, 
чи ви початківець, чи професіонал з великим досвідом. 
Ви можете надрукувати унікальні футболки або персоналі-
зовані сумки безпосередньо поруч 
із замовником, витративши мінімальну кількість часу.

Ніколи раніше не було так легко розширити свій бізнес, 
як за допомогою лише одного принтеру для прямого 
друку на тканинах.

Почніть надавати послугу прямого друку на тканинах:
•    Малі початкові інвестиції
•    Комплексна пропозицію від одного виробника
•    Професіональні високоякісні відбитки

Ricoh надає комплексне рішення для прямого друку 
на тканинах, яке включає в себе друкуючий пристрій 
та пристрій термічного закріплення чорнил. Легкість 
у використанні та швидке повернення капіталовкладень 
переконують у доцільності використання Ricoh Ri100, 
як інструменту для зростання вашого бізнесу. 
Вам не потрібно створювати великі складські запаси 
витратних матеріалів, адже друк відбувається 
за потребою та безпосередньо біля замовника.

Переваги обладнання:
•    Можливість виконання друку за потребою
•    Легкий у керуванні пристрій
•    Можливість запропонувати клієнту унікальний,
     якісно декорований виріб негайно.

Гідна відповідь на швидку зміну потреб ваших 
клієнтів. Швидкий друк високоякісного продукту без 
прив’язки до мінімальної кількості замовлення.

Додана вартість та послуга друку
•    Збільшення переліку ваших послуг завдяки 

можливості друкування сувенірної продукції, 
або подарункових виробів

•    Долучення нових покупців до своєї цільової 
аудиторії

•    Відбитки, які ви надрукуєте, обмежені лише 
вашою уявою – друкуйте на тканині або готовому 
одязі, наприклад, футболках, светрах, подушках 
та еко-сумках.

Розширте свій бізнес за допомогою нових
творчих задумів та доступного обладнання для 
їх втілення. Створюйте нові канали надходження 
прибутків завдяки новим клієнтам. З Ricoh Ri100 
ваш бізнес під Вашим повним контролем.

Компактність. 
Ricoh Ri100 займає мало робочого простору і може розмісти-

тися на площі 40×70 см, що є рекордним показником у галузі. 

Пристрій для термічного закріплення зображення можна 

розмістити безпосередньо під принтером.

Високоякісні відбитки. 
Досягайте найвищої деталізації завдяки технології друку 

від Ricoh.

Просте у використанні ПЗ. 
Немає значення рівень вашої професійності та досвіду. Ricoh 

Design Software дозволяє вам редагувати зображення перед 

початком друку без будь-яких спеціальних навичок. Можна 

друкувати навіть фотографії зі смартфону клієнта.

Неймовірно швидке повернення 
капіталовкладень. 
Ricoh Ri100 доступний за ціною та мінімізує інвестиційні 

ризики. Це дозволяє отримувати високі прибутки та швидке 

повернення капіталовкладень. Ricoh Ri100 це найкращий 

спосіб увійти на ринок послуг прямого друку на готових 

виробах із натуральних тканин.

Ідеальна керованість, 
надійний та легкий догляд. 
Цим принтером неймовірно легко та безпечно користуватися. 

Інтуїтивно зрозуміле керування допомагає оператору 

підготувати,  надрукувати та надійно закріпити зображення 

на носії. Планове технічне обслуговування являє собою 

простий автоматичний або напівавтоматичний процес, 

що супроводжується системними підказками.

Крок 1. Оберіть макет. 
За допомогою драйверу або 
Ricoh Design Software відправте 
зображення на друк, наприклад, 
за допомогою WiFi.

Крок 2. Просто та без зайвих 
зусиль закріпіть виріб із тканини 
у робочому столі.

Крок 3. Після закінчення друку 
закріпіть віддруковане зображення 
у термічному пристрої.

Крок 4. Просто виймайте носій 
із принтеру та вставляйте у термоблок 
разом із робочим столом.

Крок 5. Надійно закріпіть зображення 
на носії для тривалого використання.


