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Принтер нового покоління.         
Швидкий, універсальний, економічний 
Якщо ви шукаєте бездоганний принтер для друку на тканинах з повною функціональністю, новий RICOH Ri 1000  

забезпечить універсальність, швидкість і точність, друкуючи на різноманітних текстильних виробах. Змінні робочі 

столи різного типу і розміру мають магніти, легко встановлюються і знімаються, що дозволяє швидко 

перемикатись між різними типами матеріалу виробів і розмірами. 

Таким чином, ви можете легко та надійно створювати довговічні продукти широкого спектру, незалежно від 
того, початківець ви, чи професіонал з великим досвідом. Надрукувати унікальні футболки або персоналізовані 
сумки можна безпосередньо поруч із замовником витративши мінімальну кількість часу. 

Новий праймер для попереднього просочення тканини забезпечує можливість друку на світлих матеріалах з 

100% поліестеру, що істотно розширює асортимент декоративної текстильної продукції, включаючи 

виробництво спортивних товарів. До того ж, завдяки наявності білих чорнил Ri 1000  забезпечує точність 

передачі кольору на будь-який кольоровий поверхні. 

Велика друкуюча площа і можливість використання  

різних текстильних виробів – справжня перевага Ri 1000, 

що дозволяє використовувати широкий асортимент 

виробів: від футболок і сумок до сорочок і поло. 

Висока ефективність і широкі 
виробничі можливості 

Ri 1000 друкує повнокольорову графіку за 28 

секунд*. Велика кількість швидкозмінюваних 

валиків дозволяє швидко перемикатись між 

декоративною продукцією та одягом. Він простий, 

інтуїтивно зрозумілий і забезпечує неперервність 

виготовлення продукції різних розмірів – від 

дитячих до величезних. 

Ri 1000 підтримує друкування на легких і важких 
тканинах з повним спектром темних і світлих відтінків. 

Цей гнучкий пристрій може друкувати на 100 

процентному світлому поліестері, а також на 

полікотонних сумішах і виробах з чистої бавовни, що 

дозволяє зайняти рекламну нішу спортивного одягу. 

Ваші маркетингові можливості справді величезні! 
Створіть враження від насичених і 
чітких кольорів 

Доповнюючи кольори CMYK, Ri 1000 підтримує білі 

чорнила, тому, незалежно від кольору вашої тканини,  

можна створити чудовий дизайн в карколомних 

кольорах, друкуючи, якщо необхідно, на білій 

підкладці. 

Завжди напоготові 

Розроблений для простоти використання і мінімізації 

технічного обслуговування, Ri 1000 готовий до друку 

вже через декілька хвилин після вмикання. 

Налаштування параметрів очищення дозволяє 

продовжувати довше друкувати на великих 

швидкостях. 

Додаткові підкладки для 
створення нових продуктів  

Швидкий друк високоякісного продукту  - 

справжня зручність і гідна відповідь на 

швидку зміну потреб ваших клієнтів. 

* Тестування на швидкість виконувалось з використанням графіки розміром 254 x 203 мм  на  одязі світлих  тонів  з  налаштуванням  швидкості  друку  в  широкому  діапазоні. 

 



Покращена якість зображення та чудова 
продуктивність забезпечують вражаючі та 
стабільні результати 

Інтерактивний сенсорний екран 

Автоматизована послідовність технічного обслуговування заощаджує час оператора та спрощує 

використання і обслуговування пристрою, а інтелектуальні функції автоматичного очищення в 

поєднанні з циркуляцією білих чорнил гарантують, що Ri 1000 завжди готовий до друку. 

Більшість завдань рутинного обслуговування виконуються автоматично. До того жє, 7-дюймовий 

сенсорний дисплей включає інтерактивний посібник з експлуатації, який надсилає розумні 

повідомлення, нагадуючи оператору про виконання ручних завдань з технічного обслуговування. 

Стабільна і надійна робота 

Ri 1000 поєднує в собі високі технічні характеристики (з 4 друкуючими голівками Ricoh), надійний дизайн виробу і такі додаткові 

функції, як датчики температури і вологості, а також точний моніторинг рівня чорнил. 

Завдяки оптимальному поєднанню технології струменевого друку Ricoh, фірмових чорнил для одягу і програмному RIP привабливі 
предмети одягу створюються легко і просто. 

Чіткі та яскраві зображення 

Друкуючи з високою роздільною здатністю до 1200 x 1200 dpi, Ri 1000 також використовує 

технологію зміни розміру крапель, щоб визначити оптимальний варіант саме для вашого одягу. Як 

результат – вражаючі відбитки високої якості з плавними градаціями, з щільним нанесенням і 

тонкими лініями, що підходить для всіх видів тканин. 

Контроль процесу друку 

Ri 1000 обладнаний вбудованим переглядачем для відстеження процесу друку від початку до кінця. Зручно розташоване вікно 

дозволяє контролювати процес друку в режимі реального часу. 

Широкий вибір швидкозмінних валиків різного розміру 
 
Різні варіанти швидкозмінних валиків забезпечують можливість друку на тканинах від дитячих 

розмірів до супершироких конструкцій (макс. 406 х 508 мм) з мінімальним простоєм. 

Зручне і точне регулювання стола 

Точність друку досягається завдяки функції регулювання висоти, яка контролює оптимальну відстань між вашим носієм і 

друкуючою головкою. Використовуючи технологію оптичного датчика Ri 1000 і точне регулювання висоти столу, можна легко 

перемикатись між друком на тонких і товстих предметах одягу. 

 



RICOH Ri 1000 ДЛЯ ПРЯМОГО ДРУКУ НА ТКАНИНАХ 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основні Чорнила 

Тип принтеру: для прямого друку на тканинах 

Технологія друку: п’єзо-електрична друкуюча головка 

Тип чорнил: 

Колір чорнил: 

Система доставки чорнил: 

Пігментні на водній основі 

CMYK + білі 

Картридж і насосна система, 

система циркуляції білих чорнил Тип голови: друкуюча головка RICOH 

Кількість головок: 4 (8 каналів)  

Роздільна здатність:       1200 x 1200 dpi 

Швидкість друку: швидкий режим: 28 сек. 
якісний режим:    48 сек.  
(254 х 203 мм, легкий одяг) 

Опції 

Маленький стіл: 

Середній стіл (станд.): 

Великий стіл: 

266 x 330 мм 

320 x 457 мм 

406 x 508 мм 

Площина друку: макс. 406 х 508 мм 

Тип тканини: 100% бавовна, бавовняні суміші 

з вмістом бавовни мін. 50% 

100% легкий поліестер 

Вимоги до системи AnaRIP 

Сумісність файлів: 

Операційна система: 

Процесор: 

Пам’ять: 

Жорсткий диск: 

Роздільна здатність монітора 
(мінімальна): 

TIFF, PNG, JPG, PDF, BMP 

Windows 7,8,10, 24 bit 

2.0 ГГц або швидший 

2 Гб або більше     

2 Гб або більше     

1024 x 768 пікселів 

Тип виробу: футболки, сумки, толстовки 
сорочки поло, чохли для подушок 
та інше 

Товщина тканини:         до 30 мм 

Регулювання висоти столу: ручне 

Обслуговування: вимірювання температури і вологості 

попередження що до обслуговування 

автоматичне чищення головки друку 

точний моніторинг чорнил 

Умови роботи: Температура: 15С – 32С 
Відносна вологість: 45% - 80% RH 

Розміри (Ш x Г x В): 862 х 1325 х 480 мм 

Вага: 110 кг 

Живлення від мережі: 220-240В, 50.60Гц, 1,1А 

Споживана потужність: Активний стан: 100Вт 
Режим очікування: 20Вт 

Інтерфейс: Ethernet 10/100 BASE-T 
USB flash drive 

http://www.ricoh-europe.com/

