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Cách tiếp cận in có một không hai.

A3
130 trang/phút

Màn hình cảm ứng LCD cỡ lớn
In từ thẻ nhớ USB

RISO KAGAKU CORPORATION
http://www.riso.com/

In tại Nhật Bản. RAD No.9716483
H25-01

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Trống RISO EZ khổ A3

Bộ nạp bản gốc tự động RISOAF-VI

Bộ nạp giấy dày

Bộ tách tác vụ RISO IV:N II

Bộ quản lý Người sử dụng bằng thẻ RISO IV:N

Bộ hỗ trợ ngôn ngữ in PostScript 3 RISO IS300

Bộ kết nối với mạng máy tính của RISO

Thẻ lưu trữ tài liệu DM-512CF

Trình điều khiển máy in RISO cho Macintosh

Công cụ kiểm tra RISO

Vật tư tiêu hao
Giấy chế bản RISO loại Z (220 tờ/cuộn)
Mực RISO loại Z (1000 ml/hộp)

Phương thức chế bản/in
Loại bản gốc
Khổ bản gốc

Định lượng bản gốc

Vùng quét (Tối đa)
Khổ giấy in

Dung lượng khay giấy
Định lượng giấy in

Chế độ xử lý hình ảnh
Độ phân giải

Thời gian chế bản (cho tỷ lệ sao chụp 100%)
Vùng in (Tối đa)
Phóng to, Thu nhỏ

Tốc độ in
Điều chỉnh vị trí in
Cấp mực
Nạp/Thải giấy chế bản
Dung lượng hộp đựng giấy chế bản thải
Giao diện với Người sử dụng
Nguồn điện

Kích thước (R x S x C) không có chân kê

Trọng lượng không có chân kê

Chế bản kỹ thuật số tốc độ cao/In giấy nến hoàn toàn tự động
Sách, Tờ
Khi sử dụng mặt kính : 50 mm x 90 mm-310 mm x 432 mm
Khi sử dụng AF-VI (Chọn thêm) : 100 mm x 148 mm-310 mm x 432 mm
Khi sử dụng mặt kính : Dưới 10 kg
Khi sử dụng AF-VI (Chọn thêm) :  50 gsm-128 gsm
297 mm x 432 mm
Chuẩn : 100 mm x 148 mm-310 mm x 432 mm
Chế độ giấy mở rộng : 100 mm x 148 mm-310 mm x 555 mm
1000 tờ (64 gsm)
Chuẩn : 46 gsm-210 gsm
Khi sử dụng Bộ nạp giấy dày (Chọn thêm): 100 gsm-400 gsm 
Chữ, Ảnh (Chuẩn, Dọc, Nhóm), Chữ + Ảnh, Nét chì
Độ phân giải quét: 300 dpi x 600 dpi
Độ phân giải in: 300 dpi x 600 dpi (600 dpi x 600 dpi: Mật độ phần đục lỗ trên giấy chế bản)
Khoảng 16 giây (A4/Ngang), 20 giây (A4/Dọc)

291 mm x 413 mm
4 tỷ lệ phóng to : 116%, 122%, 141%, 163%
4 tỷ lệ thu nhỏ : 87%, 82%, 71%, 61%
Dải thu phóng : 50%-200% theo khoảng tăng là 1% 
Tùy chỉnh : Dọc 50%-200%, Ngang : 50%-200%
Lề+ : 90%-99%
60 trang/phút - 130 trang/phút (Có thể thay đổi theo 5 mức)
Dọc : ± 15 mm, Ngang : ± 10 mm
Hoàn toàn tự động (1000 ml/hộp mực)
Hoàn toàn tự động (khoảng 220 tờ/cuộn)
Khoảng 100 tờ

Màn hình cảm ứng LCD với các mũi tên định hướng, Thao tác tại mặt trước
EZ571A: 220 V-240 V AC, <1.6 A> 50 Hz-60 Hz
EZ571A(N): 100 V-120 V AC, <3.4 A> 50 Hz-60 Hz
EZ571E: 220 V-240 V AC, <1.6 A> 50 Hz-60 Hz
Khi sử dụng: 1415 mm (R) x 655 mm (S) x 665 mm (C)
Khi bảo quản: 780 mm (R) x 655 mm (S) x 665 mm (C)
Khoảng 103 kg

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chi tiết có thể khác nhau tùy theo khu vực.
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Nhãn hiệu RISO là nhãn hiệu đã đăng ký của công ty RISO KAGAKU CORPORATION.
 và  là nhãn hiệu của công ty RISO KAGAKU CORPORATION.

Copyright ©2012 RISO KAGAKU CORPORATION. Bản quyền đã được bảo hộ.
Màu sắc của sản phẩm thực tế có thể khác màu hiển thị trong sách giới thiệu.

Trụ sở: 5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: (04) 38223888
Chi nhánh: 303 Trần Nhân Tôn, Quận 10, TP Hồ Chí Minh - Tel: (08) 38306633 

Website: www.sieuthanh.com.vn     Email: sieuthanh@sieuthanh.com.vn
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Máy in siêu tốc kỹ thuật số EZ571 — 
Lựa chọn cao cấp theo quan điểm của Người quản 
lý và vận hành

Số lượng càng lớn, chi phí vận hành trên mỗi bản in càng thấp. 
Cũng tuyệt vời cho in phong bì và thẻ.

2 3

Điều gì sẽ tối ưu hóa hoạt động in ấn của bạn?
Chi phí thấp hơn? Tốc độ nhanh hơn? Chất lượng hình ảnh cao hơn?
Dòng máy in siêu tốc EZ của RISO mang lại chi phí vận hành thấp hơn và tốc độ in cao hơn giúp 
giảm chi phí lớn hơn và năng suất cao hơn so với các máy photocopy và máy in có thể mang lại. 
 
Máy cao cấp nhất EZ571 là ví dụ hoàn hảo. Với độ phân giải cao nhất trong dòng EZ, máy có thể 
in hàng loạt văn bản lớn để tối đa hóa hiệu quả theo nhiều cách, tạo ra mọi thứ từ tài liệu có kích 
thước cố định đến phong bì, thẻ, tờ rơi, tài liệu giáo dục và nhiều hơn nữa.

Khả năng in trực tiếp từ thẻ nhớ USB và màn hình cảm ứng LCD rộng cũng giúp đảm bảo bạn sẽ thu 
được kết quả bạn muốn một cách thuận tiện.

RISO EZ571 là sự lựa chọn hoàn hảo để xử lý 
mọi công việc in ấn mà không có rắc rối gì.

Tổng chi phí vận hành cho máy photo và máy in có thể cao hơn bạn tưởng rất nhiều. 
Nhưng dòng máy in siêu tốc kỹ thuật số RISO EZ có thể giảm chi phí mỗi tác vụ in có số 
lượng lớn. Bằng cách nào? Bằng cách quét bản gốc hoặc gửi dữ liệu từ máy tính để chế 
bản, giảm chi phí hơn nhiều so với máy photo, máy in hoặc dịch vụ in ấn thuê ngoài.

       Chế độ Tiết kiệm mực
Chế độ Tiết kiệm mực giảm thiểu lượng mực sử 
dụng — làm cho việc in số lượng lớn đặc biệt 
hiệu quả về chi phí.

       Tiết kiệm giấy
Để giảm chi phí giấy, máy có thể in nhiều bản 
gốc trên cùng một tờ giấy.

       Cho phép tự in trên giấy đặc biệt
EZ571 có thể xử lý được các loại giấy đặc biệt 
bao gồm giấy dày, giấy mỏng, phong bì và 
thiếp, vì vậy bạn có thể tự in nhiều hơn và 
giảm việc thuê ngoài. Dùng giấy ít đắt đỏ hơn 
để cắt giảm chi phí hơn nữa.

Số lượng in lớn hơn — 
Nhưng chúng tôi không muốn chi phí cao hơn

       Chế độ Tiết kiệm
Máy in nhanh kỹ thuật số tiêu thụ năng lượng 
ít hơn khoảng 1/6* so với máy photocopy. Để 
gia tăng hiệu quả tiết kiệm, chế độ tiết kiệm 
của EZ571 giảm thiểu điện năng tiêu thụ mà 
không ảnh hưởng đến chất lượng in. 
Khi không sử dụng máy trong một khoảng 
thời gian, chế độ nghỉ sẽ tự động bật. Chế độ 
nghỉ giúp giảm tiêu thụ điện xuống khoảng 
5W. Chế độ tự động tắt nguồn sẽ tự động tắt 
điện sau một khoảng thời gian nhất định.

Tiết kiệm hơn!

MỚI

Số lượng in và chi phí mỗi bản in

Ch
i p

hí
 in

 tr
ên

 m
ỗi

 b
ản

 in

Số bản in được tạo ra

Chi phí mỗi bản in

Tiết kiệm chi phí

Năng suất

Chất lượng hình ảnh cao
Dễ sử dụng

Bền bỉ và Ổn định

*Khi so sánh với máy photocopy đen trắng có công suất khoảng 1500W.
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Nhiều người vận hành hài lòng — 
Chúng tôi ghét sự phức tạp

Hình thức thường quan trọng — 
Chúng tôi muốn có những bản in đẹp

Bản in chất lượng cao từ bất kỳ loại bản gốc nào.

EZ571 cho ra những bản in tuyệt đẹp với văn bản và hình ảnh chất lượng cao cho 
nhiều công việc — Từ tài liệu, phong bì, tờ rơi cho đến tài liệu giảng dạy và nhiều hơn 
nữa. Dễ dàng kết nối máy với máy tính bằng cáp USB và có thể in dữ liệu bản gốc ngay 
từ thẻ nhớ USB cho kết quả cực rõ ràng. Nếu muốn kết nối mạng, hãy sử dụng bộ kết 
nối với mạng máy tính của RISO (Chọn thêm).

       Bản in tối ưu, trung thành với bản gốc
Để tối ưu bản in, EZ571 có 4 chế độ xử lý hình 
ảnh định sẵn là: Chữ, Ảnh (Chuẩn/dọc/nhóm), 
Chữ + Ảnh (Chữ/Ảnh/Xóa 
rìa) và Nét chì (Đậm hơn/ 
Nhạt hơn)

      Trống màu chọn thêm để thêm màu sắc
Màu mảng có thể giúp tài liệu nổi bật. Trống 
màu của máy được thiết kế sao cho thật nhẹ, 
dễ thiết lập và thân thiện với Người sử dụng. 
Có nhiều loại mực khác nhau gồm 21 màu 
chuẩn, 50 màu tùy chỉnh, cùng với màu theo 
yêu cầu riêng có thể giúp logo công ty trông 
hết sức đặc biệt.

       Chức năng điều chỉnh độ tương phản
Bản gốc có hình ảnh chất lượng kém có thể 
được in rõ ràng hơn. 

       Chức năng đường cong sắc độ
Dễ dàng hiệu chỉnh sắc độ của vùng sáng nhất 
và vùng tối nhất bằng sự lựa chọn đơn giản 
theo -1, 0 và +1 ngay trên màn hình cảm ứng 
LCD cỡ lớn.

       Chức năng làm mịn sắc độ
Chức năng làm mịn sắc độ được cung cấp kèm 
theo trình điều khiển máy in có thể được sử dụng 
để tái tạo mịn hơn cho ảnh chụp và hình vẽ.

Đẹp hơn!

MỚI

MỚI

Máy in siêu tốc kỹ thuật số hiệu suất cao dễ dàng sử dụng như máy 
photocopy, với màn hình cảm ứng LCD cỡ lớn như một sự chỉ dẫn.
Đừng lo — bất cứ ai cũng có thể vận hành máy như chiếc máy photocopy thông 
thường. Cài đặt đơn giản. Chỉ cần làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình cảm ứng 
cỡ lớn. 

       Chức năng biên tập của RISO hỗ trợ việc chỉnh sửa
EZ571 giúp dễ dàng đặt chế độ xử lý hình ảnh 
và tách màu để in màu mảng. Để chỉ định vùng 
xử lý, chỉ cần dùng đầu bút để chạm vào phần 
tương ứng của hình ảnh trên màn hình cảm 
ứng LCD cỡ lớn. Có thể phóng to hình ảnh hiển 
thị để việc hiệu chỉnh chi tiết dễ dàng hơn.

       Tùy chỉnh Bàn điều khiển
Để giúp vận hành trơn tru tối ưu, bạn có thể 
gán các chức năng thường xuyên sử dụng 
vào các nút trong khu vực truy cập trực tiếp ở 
trang nhất của màn hình cảm ứng LCD.

       Thuận tiện trong việc bỏ đi giấy chế bản thải
Hộp đựng giấy chế bản thải gọn gàng và thẳng 
đứng nên việc bỏ đi giấy chế bản đã sử dụng 
trong hộp này cũng đơn giản chỉ với động tác 
ấn vào lẫy. Bạn sẽ không làm bẩn tay mình.

       Thiết kế phổ dụng về màu sắc  
Với thiết kế màu sắc vận hành tuân theo quy 
định của Tổ chức Thiết kế phổ dụng về màu 
sắc, các bộ phận để thao tác 
được sắp xếp sao cho dễ nhận 
biết và thuận tiện cho những 
người bị mù màu.

Dễ vận hành hơn!

MỚI

Chỉ có ở RISO

Lưu ý: Chỉ áp dụng khi dùng chế độ xử lý hình ảnh là Ảnh.

Lưu ý: Chỉ áp dụng khi dùng chế độ xử lý hình ảnh là Ảnh, Chữ + Ảnh và 
Nét chì.

Lưu ý: Chỉ áp dụng khi chọn xử lý điểm.

BẬT Làm mịn sắc độ (145 độ màu)

TẮT Làm mịn sắc độ (73 độ màu) Tần suất bao phủ màn hình: 
Dải tần 71 lpi khi thiết lập ban đầu

Khu vực truy cập trực tiếp
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Bạn sẽ muốn sử dụng trong thời gian dài — 
Thân thiện với môi trường là quan trọng

Không mất quá nhiều thời gian vào việc in — 
Năng suất là quan trọng

Tốc độ in nhanh lên tới 130 trang/phút và in trực tiếp giúp tiết 
kiệm thời gian và tăng hiệu suất.
Bạn đột nhiên cần số lượng bản in lớn? Đừng lo. EZ571 có thể in với tốc độ  tối đa 130 
trang/phút. Tức là hơn 1.000 trang chỉ trong tám phút — nhanh hơn nhiều so với máy 
photo hoặc máy in có thể thực hiện.

       Khả năng kết nối mạng*
EZ571 có thể được kết nối với một mạng, vì 
vậy, dữ liệu bản gốc và các cài đặt cá thể được 
gửi từ máy tính ở xa. Thiết kế trình điều khiển 
máy in được sử dụng cho mục đích này dựa 
trên thiết kế dùng cho dòng máy RZ10.

       In trực tiếp từ thẻ nhớ USB 

Để in trực tiếp dữ liệu bản gốc ngay cả khi 
EZ571 không kết nối với mạng, chỉ cần cắm 
thể nhớ USB có chứa dữ liệu vào khe cắm USB 
của máy. In trực tiếp 
không chỉ tiết kiệm thời 
gian— mà còn cho ra 
các bản in đẹp hơn.

       Thẻ lưu trữ tài liệu DM-512CF
Thẻ lưu trữ tài liệu DM-512CF chọn thêm với 
dung lượng lớn lý tưởng để lưu các dữ liệu bản 
gốc hay dùng khác nhau như các các biểu mẫu 
cố định chẳng hạn.

       Cơ chế giấy ra theo “Thuyết Đô-mi-nô” 
giúp xếp giấy gọn gàng ở tốc độ cao
Nhờ có bộ sắp giấy dựa trên cơ chế xuất giấy 
theo “Thuyết Đô-mi-nô”, giấy được đưa ra ở 
tốc độ cao và được xếp gọn gàng trên khay đỡ 
giấy ra hình chữ V để dễ dàng lấy ra. Thanh dẫn 
của khay nhận giấy 
được thiết kế sao cho 
có thể xoay nghiêng 
nhằm lấy giấy ra dễ 
dàng. 

Năng suất hơn!

EZ571

25 phút

8 phút
MỚI

Chỉ có ở RISO

Chỉ có ở RISO

EZ571 đã vượt qua cuộc kiểm tra Một triệu bản in. 
Máy cũng rất thân thiện với môi trường.
Cuộc kiểm tra Một triệu bản in và các kiểm tra độ bền khác giúp máy trở nên hết sức 
tin cậy. Việc sản xuất hiện đại nhất, mở rộng hiệu quả và chất lượng đến giới hạn. Với 
hiệu suất cao dành cho tương lai, EZ571 là một sản phẩm chuẩn mực trong dài hạn.

       Thân thiện với môi trường
EZ571 tiêu thụ năng lượng rất tiết kiệm, chỉ sử 
dụng khoảng 1/6* năng lượng so với một chiếc 
máy photocopy. Loại mực mà máy sử dụng 
được làm từ dầu đậu nành thân 
thiện với sinh thái. RISO giúp 
các sản phẩm tuân thủ Chương 
Trình International Energy Star.

       Hoàn toàn bảo mật
EZ571 nổi bật là chức năng bảo mật có thể giới 
hạn việc truy cập của Người sử dụng hoặc bảo 
mật dữ liệu gốc để chống rò rỉ thông tin.
Sau khi in, giấy chế bản còn ở trên trống và 
như vậy thì văn bản đó có thể in ra vào bất kỳ 
lúc nào. Hãy bật chế độ bảo mật, giấy chế bản 
ở trên trống sẽ bị hủy nhằm chống việc tài liệu 
mật bị in ngoài mong muốn.

       Hệ thống Chất lượng RISO i
Hệ thống Chất lượng RISO i cung cấp nhiều lợi 
ích về chất lượng và sự thuận tiện. Trong số đó là:
- Tự động đảm bảo tối ưu chất lượng bản in
- Ngăn chặn lỗi của Người vận hành
- Cảnh báo khi mực và giấy chế bản sắp hết
- Giảm thiểu giấy bỏ đi
Hệ thống Chất lượng RISO i cho phép dễ dàng 
giám sát tình trạng các vật tư tiêu hao. Chỉ cần 
nhấn nút i info trên Màn hình Cơ bản để hiển 
thị hình minh họa mức các vật tư tiêu hao còn 
lại trong máy.

An toàn hơn!

*Cần lắp thêm Bộ kết nối với mạng máy tính của RISO (Chọn thêm).

*Khi so sánh với máy photocopy đen trắng có công suất khoảng 1500W.

Dấu chất lượng RISO i xuất 
hiện trên mỗi sản phẩm của 
RISO tương thích với Hệ 
thống Chất lượng RISO i.

Chỉ có ở RISO

Thời gian cần để in 1.000 trang

Máy photocopy đen trắng/Máy in laser đen trắng

Bản gốc
Dữ liệu máy tính

Dữ liệu trong thẻ nhớ USB

1. Giao diện với máy tính

2. Hộp đựng giấy chế bản thải

3. Khay nạp giấy

4. Dàn quét

5. Nơi để nắp hộp mực

6. Dễ dàng lắp hộp mực

7. Cụm chứa giấy chế bản có thể trượt ra

8. Cụm trống trọng lượng nhẹ

9. In từ thẻ nhớ USB

10. Khay đỡ giấy ra

11. Bộ sắp giấy3
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Phía giấy vào Mặt trước Phía giấy ra

EZ571Máy photocopy đen trắng/Máy in laser đen trắng

Cấm in Cho phép inNhập số mã

Cắm thẻ nhớ USB vào
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