
Thông số kỹ thuật
 

Chế
 

bản
 

Chế
 

bản
 

kỹ
 

thuật số
 
tốc độ

 
cao

 

Phương thức
 

in
 

In giấy nến hoàn toàn tự động
   

Loại bản gốc
 

Giấy rời; ADF: 10 tờ
 
(64g/m2)

 

Khổ
 

bản gốc
 

90mm x 140mm –
 
310mm x 435mm

 

Định lượng bản gốc
 

50g/m2 –
 

107g/m2
 

Vùng
 

quét (lớn nhất)
 

297mm x 435mm
 

Khổ giấy in 100mm x 148mm – 257mm x 394mm  

Dung lượng khay giấy 1000 tờ (64g/m2) 

Định lượng giấy in 50g/m2 – 157g/m2  

Kiểu xử lý ảnh Chữ; Ảnh; Chữ + Ảnh;  Bút chì  
Độ phân giải Quét: 300dpi x 300dpi  

Hình ảnh in: 300dpi x 300dpi  
Thời gian chế bản Khoảng 37 giây (A4 / dọc / 100% )  
Vùng in (lớn nhất) 251mm x 357mm 
Tỉ

 
lệ

 
phóng thu

 
Phóng to: 141%, 122%, 116%

 
Thu nhỏ: 71%, 82%, 87%, 94%

 

 

Tốc độ

 

in

 

60 /

 

90 /

 

130 trang/phút

 

Điều chỉnh vị

 
trí in

 
Chiều dọc: ±10mm

 

Chiều ngang: ±10mm
 

Cấp mực
 

Hoàn toàn tự
 
động (800 ml trên hộp)

 

Nạp/Thải giấy chế bản
    

Hoàn toàn tự
 
động (khoảng 200 tờ

 
trên 

cuộn)
 

Tính năng
 

2 vào 1;
 

Nạp bản gốc tự
 
động;

 
Tự

 
động 

xử lý; Bảo mật; Kiểu tự  chọn: Chương 
trình in; Chụp thử; Lưu giữ;  Điều chỉnh 
mức quét. 

Phụ kiện Bộ kết nối máy tính RISORINC3n (IEE1284),
Bộ kết nối mạng máy tính RISORINC Net-CII
Bộ tách tác vụ VI:N

-  

 
Nguồn điện 100v-120v (2.0A) /220v-240v  (1.0A).  

50Hz-60Hz 
Kích thước 
(rộng x dài x cao)

 

Khi sử dụng: 1280mm x 655mm x 515mm  
Khi cất giữ: 660mm x 655mm x 505mm

 
Trọng lượng

 
Khoảng 62kg

 

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo
Chi tiết có thể thay đổi tùy theo vùng

Kích thước nhỏ gọn, hiệu suất khổng lồ



Linh hoạt, chất lượng và tốc độ
Cho việc in ấn kinh tế nhất

Kích thước nhỏ gọn
Dễ dàng sử dụng

Giải pháp in ấn hữu dụng

Tốc độ cao lên tới 130 trang/phút
Với tốc độ in ấn lên tới 130 trang/phút, bạn có thể hoàn 
thành khối lượng công việc lớn nhất trong thời gian ngắn 
nhất. 500 bản in được hoàn thành trong vòng 4 phút nên 
bạn có thể in đề thi trong trường học, in tờ rơi cho chiến 
dịch quảng cáo trong thời gian ngắn đến kinh ngạc.
Thời gian để in 500 bản chụp

CZ180 (130 trang/phút) 4 phút

Photocopy (40 trang/phút) 13 phút

Quét và in khổ A3
Mặc dù vùng in tối đa là A4 nhưng bạn có thể 
quét bản gốc A3 rồi thu nhỏ xuống thành bản 
in A4.

Bộ tự động nạp bản gốc (ADF)

Sức chứa giấy lên tới 1.000 tờ

ADF có sức chứa 10 bản gốc và hoạt động liên kết với 
chương trình in cho bạn sự kinh ngạc chưa từng thấy. Ví 
dụ bạn đang in nhiều tài liệu khác nhau cho vài lớp học, 
mỗi lớp có số học sinh khác nhau. Bạn chỉ cần đặt tập bản 
gốc vào ADF và thiết lập số bản chụp cho mỗi
bản gốc và ấn phím in. Máy sẽ tự động cho
bạn số bản chụp mong muốn cho mỗi bản gốc
 khác nhau.

Khay giấy có sức chứa lên tới 1.000 tờ (Tùy 
thuộc vào định lượng giấy) cho phép tác vụ in 
thực hiện liên tục mà không bị gián đoạn bởi 
hết giấy.

Thao tác thuận tiện,
Dễ dàng đổi trống
Không gian rộng phía trước bàn điều khiển cho phép dễ 
dàng thao tác trong việc đổi trống cũng như gỡ giấy kẹt. 
Như một phần trong chính sách “Bàn tay sạch” của RISO, 
cụm trống được kéo ra như một chiếc ngăn kéo cho phép 
bất cứ ai cũng có thể đổi cụm trống một cách nhanh chóng 
và dễ dàng để có được bản in với các màu khác nhau.

Dễ dàng lắp mực và giấy chế bản
Việc lắp mực và giấy chế bản đơn giản với chỉ một thao 
tác. Đơn giản chỉ cần đưa chai mực vào và xoay tới vị trí 
hoặc thay thế cuộn giấy chế bản bằng cách đóng lẫy và 
đưa tờ giấy chế bản vào vùng kéo giấy.

5 màu để thay đổi
Thật nhanh chóng và dễ dàng thay đổi cụm trống để có 
các màu mực khác nhau. CZ180 cho bạn sự lựa chọn với 5 
màu để đáp ứng tốt nhất
cho việc in ấn của bạn.

Hỗ trợ nhiều loại bản gốc
Với 4 kiểu quét bản gốc nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các loại 
bản gốc của bạn. Line là văn bản chỉ có chữ,
Photo là văn bản là ảnh và đồ họa, Duo là
bản gốc có cả chữ và ảnh, Pencil là bản gốc
viết bằng bút chì.

In dồn trang
2 up là cho phép bạn in 2 bản chụp của 1 bản gốc vào 1 
trang giấy. 2 in 1 lại cho phép bạn in hình ảnh của 2 bản 
gốc khác nhau vào 1 trang giấy.

Phóng to / Thu nhỏ
Phóng to, thu nhỏ hình ảnh bản gốc của bạn theo yêu cầu. 
Bạn có thể lựa chọn 141%, 122& và 116% cho phóng to hoặc 
71%, 82%, 87% và 94% cho thu nhỏ.

Là Hệ thống Chất lượng RISO i mang đến cho 
Khách hàng  chất lượng cao và nhiều tiện ích. 
Bao gồm:

Biểu tượng bên xuất hiện trên các sản phẩm của RISO 
tương thích với Hệ thống Chất lượng RISO i. 

Chương trình in
6 chương trình lưu trữ 
được thực hiện với ADF 
cho bạn thiết lập các 
chương trình in. Ví dụ, 
bạn có thể in bài kiểm tra 
cho 3 lớp khác nhau. lớp 
thứ nhất có 25 học sinh, 
lớp thứ hai có 20 học sinh 
và lớp thứ 3 có 15 học 
sinh. Với chương trình đã 
thiết lập, bạn chỉ việc đặt 
tập bản gốc lên ADF và 
ấn nút in, máy sẽ tự động 
thực hiện và cho bạn bộ 
bài kiểm tra đúng như 
yêu cầu.

Hộp đựng giấy chế bản thải
Có thể chứa tới 30 tờ giấy chế bản thải cho phép  bạn vứt 
bỏ chúng khi nào thấy thuận tiện.

Bàn điều khiển trực quan
Phím số, tách biệt vùng điều khiển sơ cấp và thứ cấp, góc 
nhìn trực quan, không bỏ sót thao tác.

Kết nối đơn giản
Cáp đơn nhanh chóng tạo sự kết nối giữa máy tính và 
CZ100 một cách dễ dàng. Điều này cho phép gửi dữ liệu 
trực tiếp từ máy tính đến máy, loại bỏ bước quét bản gốc. 
Bạn cũng có thể kết nối máy
với mạng máy tính nếu lắp
thêm một giao diện mạng.

Tự động điều chỉnh
Hiệu chỉnh hình ảnh bản 
in hoàn toàn tự động khi 
bản gốc là báo chí hoặc 
bản gốc là các loại giấy 
ngả màu. Nền tối sẽ được 
loại bỏ để luôn cho ra bản 
in sạch sẽ với nền trắng .

300 dpi
Độ phân giải quét và in 
lên tới 300 x 300 dpi cho 
một kết quả tuyệt đẹp. 
Thậm chí  với các ký tự 
nhỏ cũng rõ ràng và dễ 
đọc.

Tự động điều chỉnh

Bản gốc Bản in

Tự động tối ưu hóa chất lượng bản in.
Ngăn chặn lỗi khi hoạt động.
Cảnh bảo hết mực và giấy chế bản.
Tối thiểu hóa lượng giấy bỏ đi.


	Page 1
	Page 2

