Прямий друк на тканинах

RICOH Ri 2000

Швидкий та простий у
використанні принтер
для бізнесу

RICOH
Ri 2000

1200 Повний колір
dpi

плюс білий

Професійний високоякісний друк одягу
стає швидшим і простішим
Текстильний принтер RICOH Ri 2000 - новий рівень прямого друку на одязі. Побудований відповідно до світових стандартів
інжинірингу та дизайну, RICOH Ri 2000 забезпечує безкомпромісно високу продуктивність, інноваційні функції та
неперевершену цінність.

Білий + колір за один прохід
Забезпечення максимальної швидкості
завдяки однопрохідному друку. Один
комплект друкувальних голів укладає
білий нижній шар, після чого відразу ж
здійснюється нанесення кольорового
зображення.

Інтерактивний сенсорний
екран з смарт-оповіщеннями

Автоматичне очищення
головок

Швидка зміна робочого
столу

Повністю автоматичне
регулювання висоти столу

Прощавай, ручне очищення головок!
Замість того, щоб возитися з
тампонами та серветками, просто
прикріпіть пристрій для чищення,
додайте миючий розчин і нехай
принтер виконає решту робіт за вас.

Магнітний механізм зміни робочого
столу і автоматичне регулювання його
висоти прискорює і спрощує процес
підготовки до різних технологічних
операцій, що надає максимальну універсальність та забезпечує мінімальний
час простою між знінами налаштувань.
Загалом, максимальна площина друку
Ri 2000 складає 406 х 498 мм.

Перемикання між носіями різної товщини
до 30 мм здійснюється напрочуд просто.
Автоматичне регулювання висоти столу
прискорює робочий процес і встановлює
його правильну висоту для забезпечення
оптимальної якості зображення.

Високоефективні
друкуючі головки
RICOH Ri 2000 обладнаний оригінальними друкуючими головками Ricoh,
розробленими для забезпечення
швидкості, точності та довговічності.
Результат - чудова якість друку з
високою роздільною здатністю та
мінімальними витратами на
обслуговування.

На 7-дюймовій кольоровій сенсорній
панелі управління з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом відображаються
нагадування про обслуговування та
інструкції щодо операцій, які
виконуються вручну.

Продуктивний і універсальний Ri 2000
щоразу забезпечує надійні результати
Завдяки неймовірній швидкості друку, простоті експлуатації, спрощеному обслуговуванню та вдосконаленим
програмним рішенням, RICOH Ri 2000 заощаджує час та гроші. Він дозволить збільшити обсяги виробництва і
виділяти більше уваги на зростання прибутку.

Блискавична швидкість друку
RICOH Ri 2000 забезпечує надзвичайно високу
швидкість друку. Він обладнаний системою подвійних
кареток, кожна з яких містить 4 друкуючі головки.
Одна каретка призначена для друку білим кольором,
друга каретка друкує кольори CMYK, забезпечуючи
підвищену швидкість друку та швидке виконання
завдань.

Використання RIP ColorGATE
Сучасне рішення програмне рішення ColorGATE дає
змогу підняти вашу друкарню на новий рівень,
дозволяючи автоматизувати робочий процес та
поставляти чудові продукти за допомогою
автоматизованого контролю якості та стабільних
кольорів у вашій мережі принтерів. Це модульне
рішення дозволить відповідати високим запитам
корпоративних клієнтів.

Автоматичне обслуговування
Друкуйте більше і менше хвилюйтесь. Завдяки
автоматизованим системам технічного обслуговування та вдосконаленому моніторингу системи, Ri 2000
завжди залишається в активному стані і готовий до
роботи. Створюйте ідеальні принти, як тільки будете
готові до використання апарата.

Бездоганна якість друку
Від витонченого блиску тілесних тонів до сміливих,
драматичних відтінків, - RICOH Ri 2000 використовує
практично необмежений діапазон кольорів та здатний
відтворити навіть найскладніші напівтони.
Фотографуйте з найточнішою деталізацією та
отримуйте чіткі відбитки з високою роздільною
здатністю до 1200 x 1200 dpi.

Футболки і не тільки
Розширюйте свої пропозиції та друкуйте практично
будь-яке цифрове зображення на футболках, масках
для обличчя, толстовках, сумочках тощо. Ваша єдина
межа - ваша фантазія.

RICOH Ri 2000 ДЛЯ ПРЯМОГО ДРУКУ НА ТКАНИНАХ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні

Чорнила
Для прямого друку на тканинах
П'єзоелектрична струменева

	

циркуляції білих чорнил

Друкуюча головка RICOH
1200 x 1200 dpi

Швидкий режим: 33 сек

CMYK +білі

Картридж і насосна система

система Ricoh Drop on Demand
8 (16 каналів)

Пігментні на водній основі

Опції

Якісний режим: 48 сек
	

(254 x 203 мм, світлий одяг
Макс. 406 x 498 мм

Доступно більше опцій

100% бавовна, бавовняні суміші
з 50% бавовни,

100% легкий поліестер

Вимоги до системи
Windows 8.1 або новішої версії
(64-розрядна версія)

Футболки, сумки, толстовки,

сорочки поло, чохли, наволочки
тощо

До 30 мм

Автоматичне

Мінімальна роздільна здатність монітора:
1280 x 1024 пікселів або більше
BMP, JPEG, TIFF, PNG, PSB, PSD
	

Intel Core i3-2100 / Athlon II X2 340

Вимірювання температури та

вологості, попередження про
технічне обслуговування,
автоматичне очищення

Пам'ять:
Вільне місце на диску:

або новіші

4 ГБ ОЗУ або більше
120 ГБ або більше

друкуючої головки, точний
контроль чорнил

Температура: 15 - 32°C

Відносна вологість: 45 - 80% RH
864 x 1660 x 520 мм
140 кг

220 - 240В, 50/60Гц, 1.0A
Активний стан: 120Вт

Режим очікування: 26Вт
Ethernet 10/100 BASE-T
USB flash drive
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