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Đặc điểm kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước. 
Thông tin chi tiết có thể thay đổi tùy theo khu vực.

*1  Khi lắp đặt với bộ nạp tài liệu tự động RISO DX-1.
*2  Khi lắp đặt với bộ nạp tài liệu tự động RISO AF-VI:II.

Lưu ý: Mọi kích thước được dùng khi lắp đặt với chân kê 
RISO loại D [II].

Logo RISO,                                        và         là thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương 
hiệu của RISO KAGAKU CORPORATION. Adobe và SPostScript là thương hiệu đã dược 
đăng ký hoặc thương hiệu của Adobe Systems Incorporated tại Mỹ và/hoặc nhiều quốc 
gia khác. Mac OS là thương hiệu của Apple, Inc.

In tại Nhật Bản.  RAD No.9717544
H26-7

Đem lại năng suất cao cho công việc của bạn với nhiều lợi ích từ việc in hai màu.
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Kích thước [mm]

Lưu ý:  • Vui lòng lưu ý rằng do những cải tiến và thay đổi của máy, một số hình ảnh và giải thích trong sổ tay hướng dẫn này có thể sẽ không phù hợp với máy của bạn.
 • Đặc điểm kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.

*1 Chiều cao bao gồm chiều cao chân kê RISO loại D [II].
*2 Trọng lượng không tính mực in và chế bản
*3 Mức độ ô nhiễm trong môi trường sử dụng do bụi bẩn trong không khí. Mức độ “2” phù hợp với môi trường trong nhà thông thường.

Phương pháp in/tạo chế bản  In giấy stencil tự động tạo chế bản/đầy đủ kỹ thuật số tốc độ cao
Loại bản gốc Sách [từ 10 kg [22 lb] trở xuống], Tờ giấy
Độ phân giải Độ phân giải quét:  600 dpi × 600 dpi
 Độ phân giải ảnh in:  300 dpi × 600 dpi
Kích thước bản gốc [tối thiểu/tối đa] Khi sử dụng Mặt kính:  50 mm × 90 mm [131/32" × 317/32"] - 310 mm × 432 mm [127/32" × 17"]
 Khi sử dụng bộ nạp tài liệu tự động AF-VI:II [tùy chọn]: 100 mm × 148 mm [315/16" × 513/16"] - 310 mm × 432 mm [127/32" × 17"]
 Khi sử dụng bộ nạp tài liệu tự động DX-1 [tùy chọn]: 105 mm × 128 mm [41/8" × 51/32")] - 297 mm × 432 mm [1111/16" × 17"]
Trọng lượng bản gốc Khi sử dụng bộ nạp tài liệu tự động AF-VI:II [tùy chọn]: 50 gsm [13-lb bond] - 128 gsm [34-lb bond]
 Khi sử dụng bộ nạp tài liệu tự động DX-1 [tùy chọn]: Nạp một mặt: 40 gsm [11-lb bond] - 128 gsm [34-lb bond]
  Nạp hai mặt: 52 gsm [14-lb bond] - 105 gsm [28-lb bond]
Khổ giấy in [tối thiểu/tối đa] Kích thước tối thiểu
    – In hai màu 182 mm × 257 mm [75/32" × 101/8"]
    – In trắng đen [có trống in 1] 100 mm × 148 mm [315/16" × 513/16"]
    – In trắng đen [có trống in 2] 182 mm × 257 mm [75/32" × 101/8"]
 Kích thước tối đa  320 mm × 432 mm [1219/32" × 17"]*
    * Có thể sử dụng khổ giấy lên đến 555 mm [2127/32"] tính từ mép trên cùng xuống dưới cùng trong chế độ Giấy mở rộng.
Khả năng cấp giấy Xấp xỉ 1.000 tờ [80 gsm [21-lb bond]] / Chiều cao tối đa 110 mm [411/32"]
Khả năng nhận giấy Xấp xỉ 1.000 tờ [80 gsm [21-lb bond]] / Chiều cao tối đa 110 mm [411/32"]
Trọng lượng giấy in 46 gsm [12-lb bond] - 210 gsm [110-lb index]
Chế độ xử lý ảnh Chữ, Ảnh [Chuẩn/Dọc/Nhóm], Chữ + Ảnh [Chữ/Ảnh/Xóa rìa], Nét chì [Đậm hơn/Nhạt hơn]
Thời gian chế bản [cho A4/nạp Xấp xỉ 57 giây [cho in hai màu]
cạnh ngắn/tỷ lệ tạo lại 100%]  Xấp xỉ 24 giây [cho in trắng đen [Trống 1]]
 Xấp xỉ 34 giây [cho in trắng đen [Trống 2, khi không cài đặt trống 1]
Vùng in [tối đa] 291 mm × 413 mm [1115/32" × 161/4"]
Phóng to, thu nhỏ Dải thu/phóng: 50 - 200%
 Tỷ lệ định sẵn [phóng to]: 163%, 141%, 122%, 116%
 Tỷ lệ định sẵn [thu nhỏ]: 87%, 82%, 71%, 61%
 Lề+: 90 - 99%
Tốc độ in 60 - 120 tờ một phút [Bảng điều khiển: 5 mức có thể thay đổi] /150 tờ một phút [Màn hình cảm ứng: “Tốc độ cao”]
Điều chỉnh vị trí in Dọc: ±15 mm [±19/32"] Ngang: ±10 mm [±25/64"]
Cấp mực Hoàn toàn tự động [1.000 ml/hộp mực]
Nap/thải giấy chế bản Hoàn toàn tự động [xấp xỉ 220 tờ/cuộn]
Dung lượng hộp đựng giấy chế bản thải 80 tờ/hộp
Giao diện người dùng Màn hình cảm ứng LCD có các mũi tên chỉ báo tiến độ
Độ ồn khi vận hành Tối đa 66 dB[A] [khi in 100 tờ một phút]
Nguồn điện  AC 100-240 V, 50-60 Hz <7.3-3.0 A>
Công suất tiêu thụ [không tính phụ kiện]  Tối đa 600 W [100 V] / 580 W [220 V] Khi ở chế độ chờ: xấp xỉ 53 W [100 V, 220 V] Khi ở chế độ ngủ: xấp xỉ 2.0 W [100 V, 220 V]
Chức năng Chế độ in [Hai màu/Trắng đen], Bộ nạp tài liệu tự động [tùy chọn], In trực tiếp, Độ tương phản quét [Thủ công/Tự động], Phát hiện khổ giấy, Xử lý tự động, 

Xử lý điểm [4 loại], Điều chỉnh tương phản, Đường cong sắc độ, Tiết kiệm mực in, In nhiều trang trên một tờ [giấy gập đôi/bản gốc riêng/nhiều bản 
gốc/nhiều trang trên một tờ], Bố cục, Xóa bóng đen khi chụp sách, Lề trên cùng, Lề đóng sách, Quét tối đa, 2 màu dễ dàng, Xem trước, Tạo chế bản một 
mặt, Điều chỉnh tốc độ in, Điều chỉnh mật độ in, Điều chỉnh vị trí in, Căn chỉnh 1=2, Bản in thử, Kiểm tra nạp chồng giấy, Khoảng cách in, Điều khiển Jump 
Wing, Điều khiển giấy đặc biệt, Quản lý người dùng, In được lập trình [3 loại], Bộ nhớ tác vụ, Chế độ bảo mật, Dự trữ, Hiệu chỉnh, Làm mới trang, Đảo 
ngược bản in, ADF bán tự động [có lắp đặt thiết bị ADF tùy chọn], Mặt quét [có ADF DX-1 tùy chọn], Xoay, Báo cáo số bản in của tài khoản ID, Truy cập 
trực tiếp của tôi, Chế độ Người quản trị, Xoay tự động 90° , Màu SW, Chế độ tiết kiệm năng lượng [Ngủ tự động. TẮT-nguồn tự động], Bộ chỉnh sửa, Truy 
nhập truy cập trực tiếp, Truy nhập lựa chọn, Truy nhập trang tùy chỉnh, Bảo vệ, Chế độ quét [có thẻ nhớ hoặc ổ USB flash], Bộ nhớ lưu [có thẻ nhớ tùy 
chọn], Danh sách tác vụ USB [có ổ USB Flash], Ghép ảnh [có thẻ nhớ hoặc ổ USB Flash], Đóng dấu, Quản lý vật tư tiêu hao, RISO i Quality System

Kích thước  Khi sử dụng:  1.625 mm [W] × 735 mm [D] × 740 mm [H] [6331/32" [W] × 2815/16" [D] × 291/8" [H]]
 Khi bảo quản:  1.005 mm [W] × 735 mm [D] × 740 mm [H] [399/16" [W] × 2815/16" [D] × 291/8" [H]]
Không gian yêu cầu*1  1.715 mm [W] x 1.330 mm [D] x 1.555 mm [H] [6717/32" [W] x 523/8" [D] x 617/32" [H]]
Trọng lượng*2  Xấp xỉ 170 kg [375 lb]
Tiêu chuẩn an toàn  Tương thích IEC-60950-1, Trong nhà, mức độ ô nhiễm 2*3, Tại độ cao từ 2.000 m trở xuống

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẨN SIÊU THANH HÀ NỘI 
Trụ sở: 5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam – Tel: (84-4) 38223888
Chi nhánh: 301-303 Trần Nhân Tôn, Quận 10, TP Hồ Chí Minh – Tel: (84-8) 38306633
Website: http://www.sieuthanh.com.vn
Fax: (84-4) 39422125 / (84-8) 38307993
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Hiệu suất cao
In nhiều bản hơn, với thời 
gian và chi phí ít hơn.

Làm nổi bật
ý tưởng
của bạn.
Truyền đạt bản thân 
rõ ràng hơn.
Nhân đôi màu sắc để tạo ấn tượng và thân thiện gấp đôi 
trong tài liệu của bạn. Máy in dòng sản phẩm ME cung 
cấp sức mạnh của phương pháp in hai màu chỉ qua một 
lần in, giúp thao tác dễ dàng và thuận lợi mang lại cho tài 
liệu của bạn một vẻ ngoài hoàn toàn chuyên nghiệp.

Chất lượng RISO cho phép bạn truyền đạt ý tưởng của 
mình nhanh chóng, đẹp mắt, dễ dàng, và hữu ích. Và 
dòng sản phẩm ME với độ bền cao có thể in nhiều loại 
giấy khác nhau, giúp dòng sản phẩm này hoàn thiện hơn 
bao giờ hết.

In 1 hoặc 2 màu chất lượng cao, tốc 
độ siêu cao cho mọi người: dòng 
sản phẩm ME mang tính cách mạng 
của RISO

Bố trí 2 trống để in hai màu tốc độ cao.

Lên đến 150 trang một phút với hai màu sống động.

Khối lượng công việc nhiều hơn, chi phí vận hành thấp hơn.

Máy in siêu tốc kỹ thuật số RISO ME6350 có đinh kèm trống kép. So với việc sử dụng máy một màu để in 
hai màu, thiết bị mới làm giảm thời gian làm khô mực và giảm thao tác đưa giấy cũng như thay trống. Chỉ 
một thao tác đơn giản là đã có thể mang đến cho bạn bản in màu tốc độ cao cần thiết. [Cũng có thể sử 
dụng một trống in một màu]

RISO ME6350 có năm mức tốc độ in có thể 
điều chỉnh từ 60 đến 120 trang mỗi phút. Ngoài 
ra còn có thêm chế độ tốc độ cao để in tối đa 
150 trang mỗi phút, hoặc xấp xỉ 750 trang trong 
vòng 5 phút.

RISO ME6350 đầu tiên sẽ tạo ra chế bản từ bản 
gốc, rồi từ đó mới thực hiện in. Chi phí in mỗi 
bản sao chụp tài liệu giảm xuống sau mỗi lần in, 
giúp RISO ME6350 mang lại tính kinh tế cao khi 
khối lượng in lớn. Bạn có thể sử dụng tùy chọn 
"trống A4/Letter" để in các kích thước thông 
dụng này hiệu quả hơn để tiết kiệm lượng sử 
dụng bản gốc, giữ mức chi phí hoạt động ở 
mức tối thiểu.

30 trang 50 trang
100 trang

500 trang

1.000 trang

Số lượng in

Chi phí in m
ỗi bản

Trong 5 phút
bạn có thể in:

Xấp xỉ 
750 trang

[khổ A3]

Xấp xỉ 
150 trang 

[khổ A4]

Máy in chuẩn

Chế bàn
màu 1

Màu 1

Làm khô

Màu 2

In màu 1

Trống 
in chế 
bản 1

Trống 
in chế 
bản 2

Chế bản
màu 2 In màu 2

Hoàn tất

Hoàn tất
Đen Đỏ
Thay trống

Máy in siêu tốc kỹ thuật số một màu

In
hai

màu

Lưu ý: So sánh RISO ME6350 [150 trang mỗi phút] và một máy in chuẩn 
[30 trang khổ A4 mỗi phút]. RISO ME6350

Chi phí mỗi bản

RISO ME6350
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Điều chỉnh độ sáng để tối ưu chất lượng ảnh.

Công nghệ ảnh độc quyền của RISO cho phép in với chất lượng và độ phân giải cao. Tái tạo các dòng kẻ mảnh và chữ 
nhỏ với độ rõ ràng đến hoàn hảo. ME6350 cũng có thể tái tạo dải màu tinh tế trung thực, cho phép bạn tạo ra các bức 
ảnh và tài liệu nét chì mịn màng và trông tự nhiên. Chọn cài đặt chế độ xử lý ảnh phù hợp nhất cho bản gốc là ảnh 
hoặc tài liệu, ví dụ như chế độ ảnh hoặc chế độ bút chì. Chọn chế độ chữ + ảnh cho các dạng tài liệu có kết hợp văn 
bản và ảnh, chỉ xử lý ảnh và in ra ảnh sống động với nét chữ rõ đẹp.

Chế độ ảnh: Chân dung Chế độ ảnh: Tập thể Chế độ bút chì
Chế bản dễ hơn với “2 màu dễ dàng” cho bản gốc giấy.

Một dải sắc màu đa dạng cho công việc của bạn.

Chức năng dồn trang giúp tiết kiệm giấy bằng cách hợp nhất các nội dung vào một trang.

In từ bản gốc giấy, máy tính, ổ USB, hoặc dữ liệu lưu trữ.

In đa năng trên nhiều loại giấy khác nhau.

Chất lượng cao
Hình ảnh sắc nét, sống động 
mang lại cho bạn ấn tượng lý 
tưởng trên trang giấy.

Phần điều khiển được thiết kế 
để dễ dàng ghi nhớ cách sử dụng

Dễ dàng vận hành

Trống màu của máy chứa nhiều loại mực với 21 màu chuẩn, 50 màu tùy chỉnh, cộng thêm các màu theo đơn hàng đặc 
biệt của khách hàng có thể mang lại cho logo doanh nghiệp một vẻ ngoài cực kỳ đặc biệt. Sự lựa chọn màu sắc đa 
dạng này cho phép bạn thêm độ ấn tượng cho tài liệu của mình. Và vì mực được RISO sản xuất, bạn sẽ được đảm 
bảo kết quả màu sắc ở chất lượng cao nhất. Truy cập bảng điều khiển phía trước giúp chuyển trống nhanh và cũng dễ 
dàng thay đổi màu sắc.

RISO ME6350 cho phép bạn sử dụng nhiều loại giấy, mang lại lựa chọn hoàn hảo cho công việc bất kỳ lúc nào. Tờ 
quảng cáo và tờ rơi, thông báo, bản tin, vé/phiếu, các tài liệu kinh doanh như tiêu đề trên giấy viết thư (Letterhead), báo 
cáo và danh thiếp, tài liệu học tập, 
thư mời, phiếu giảm giá; và nhiều 
giấy tờ khác. Nếu bạn có thể in bằng 
phương pháp này, chắc chắn bản in 
sẽ đẹp hơn với lớp màu thứ 2.

Vé/phiếu

Thực đơn

Tiêu đề trên giấy viết thư
 (Letterhead)

Phong bì

Danh thiếp
Tờ rơi

Thẻ

Đỏ Đỏ tươi Đỏ Marine RISO Đỏ tía

Nâu Vàng Xanh lá cây Xanh mòng két

Xanh dương Xanh dương vừa RISO-Fed. Xanh dương Tím

Vàng ánh kim nhạt Cam Đỏ thẫm Xanh lá cây tối

Xám Xám nhạt Vàng ánh kimHồng dạ quang Cam dạ quang

[Màu tùy chỉnh]

Lưu ý: Màu sắc thật có thể khác với các mẫu hiển thị ở trên.

Đối với người dùng tạo bản gốc từ máy tính, phần mềm điều khiển 
máy in sẽ tự động tách màu khi dữ liệu được gửi tới máy in. Ngay 
cả khi máy in không kết nới với máy tính hay mạng máy tính, bạn vẫn 
có thể in trực tiếp từ tập tin dữ liệu của mình. Chỉ cần lưu tập tin vào 
một thẻ nhớ USB rồi kết nối với máy in thông quả cổng USB tích 
hợp sẵn trên máy và bạn đã sẵn sàng in. Tất nhiên, bạn cũng có thể 
in từ việc quét bản gốc trực tiếp trên máy.

Bản gốc đỏ và đen
Bản gốc đỏ và đen giúp quá trình tạo chế bản đơn giản nhất. Bạn chỉ cần cài 
đặt bản gốc và quét - dòng sản phẩm ME sẽ tự động tách màu cho bạn.
Tách màu đối với bản viết tay
Với bản gốc một màu, bạn có thể ghi dữ liệu bạn muốn in ở màu thứ hai 
bằng bút chì. Sau đó, bạn chỉ cần quét và màu sẽ được tách tự động.
Tách vùng
Trên bản gốc một màu, bạn chỉ cần khoanh tròn vùng in ở màu thứ hai. Sau 
đó quét bản gốc mà bạn đã khoanh tròn và quá trình tách màu sẽ tự động 
diễn ra.
Tờ tách
Đối với việc tách vùng, bạn phải đánh dấu trên bản gốc của bạn. Nếu không 
muốn viết lên bản gốc, bạn chỉ cần khoanh tròn vùng in ở màu thứ hai trên 
một tờ tách và quét hai lần để tách màu.
Bộ chỉnh sửa RISO
Bộ chỉnh sửa RISO cho phép bạn chỉ định trực tiếp trên màn hình cảm ứng 
vùng nào phải nằm trong vùng màu nào, hoặc ngay cả thao tác di chuyển 
ảnh, hình ảnh minh họa, hoặc các khối văn bản.

Dòng sản phẩm ME xử lý "2 màu dễ dàng" không chỉ giúp máy này tạo chế bản hai màu nhanh chóng và dễ dàng, mà còn 
cung cấp cho bạn lựa chọn cách làm để bạn có thể chọn phương pháp dễ nhất hoặc phù hợp nhất cho công việc in ấn 
của mình.

Với chức năng "Multi-up (In nhiều trang trên một tờ)", Nhiều trang tài 
liệu có thể được hợp nhất lại chỉ trong vài trang giấy và trong định 
dạng dễ đọc hơn, do đó làm giảm số lượng giấy cần in.
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Thông minh, dễ dàng, đa dụng:
In hai màu theo cách bạn muốn.

Tính năng bạn mong muốn để giúp 
công việc trở nên dễ dàng hơn.

Tính năng tiện lợi

Theo dõi tình trạng lượng sử dụng của máy với các tính năng theo dõi chính xác. 

Mở rộng tối đa để cung cấp cho bạn các tính năng cần thiết.

Hệ thống đầy đủ phụ kiện cho dòng sản phẩm RISO ME.

Tính năng bảo mật đáng tin cậy mang lại cho bạn cảm giác an tâm.

Giúp tiết kiệm năng lượng và nguồn tài nguyên.

Tính năng in nâng cao giúp sử dụng tiện lợi hơn bao giờ hết.

Chức năng "In được lập trình" giúp bạn thoát khỏi việc phải nhập lại nhiều lần số lượng bản in bằng cách chỉ định trước 
số lượng bản in cho mỗi bộ. Máy trước đây cho phép tách bản in thành 50 nhóm, nhưng với ME6350 bạn có thể cài 
đặt lên đến 150 nhóm cho công việc in. Dừng vận hành sau khi in mỗi bộ. Bộ tách tác vụ RISO IV: NIII, một tính năng 
tùy chọn trong máy kỹ thuật số RISO ME6350, cho phép 
chèn băng vào giữa tác vụ in ngay cả khi đang in tốc độ 
cao và phân tách giấy đã in nhanh chóng thành những 
lốc có số lượng đã chỉ định mà không làm gián đoạn quá 
trình in.

"Trình xem đếm bản sao RISO" sẽ quản lý dữ liệu đếm [số bản in, chế bản, v.v...] xuất 
ra ổ USB từ máy tính của bạn.

Bằng cách đăng ký tên và mã PIN của người sử dụng xác thực, có thể hạn chế truy cập và ngăn chặn xâm phạm trái 
phép. Ngoài mã PIN, một ổ USB flash*1 cũng có thể được sử dụng để xác thực và đăng ký. *2 Chức năng bảo vệ sẽ 
hiển thị một thông báo yêu cầu người dùng chuyển chế bản đến Hộp thải chế bản sau khi in xong. Để gia tăng thêm 
phần bảo mật, cũng có thể sử dụng một ổ khóa để bảo đảm Hộp thải chế bản.*3

Lưu ý: Có thể đăng lý tối đa 100 người dùng, bao gồm cả người quản trị.

Nhập mã PIN

Ổ USB flash

Bản gốc

In hai màu

Cho
trống 1

Cho
trống 2

Nhóm đầu tiên

Nhóm thứ 2

Nhóm thứ 3

Nhóm thứ 4

Tối đa 150 nhóm

Tối đa 99 bộ

20 tờ 20 tờ

40 tờ40 tờ

50 tờ

30 tờ

2 bộ

2 bộ

1 bộ

1 bộ

Tối đa 9.999 tờ

*1 Vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng RISO 
để biết các loại ổ USB flash có thể sử dụng.

*2 Có thể chọn mã PIN hoặc ổ USB flash làm 
phương pháp xác thực.

*3 Không cung cấp ổ khóa cho máy chính. Vui 
lòng sử dụng khóa có bán sẵn trên thị trường.

Bộ tách tác vụ RISO IV: NIII
Khi kết hợp với tính năng "In được lập 
trình", thiết bị này phân biệt các công việc 
in khác nhau và phân tách giấy đã in thành 
các nhóm phù hợp.

Trống màu
Có sẵn nhiều màu sắc khác nhau. Có thể 
chứa trống trong hộp riêng của chúng.

Bộ nạp tài liệu tự động AF-VI:II
Nạp tự động lên đến 50 tờ bản gốc.

Bộ nạp tài liệu tự động DX-1
Quét tự động hai mặt bản gốc và nạp 
tự động. Dung lượng 50 tờ.

Bộ nạp thẻ
Cho phép sử dụng các loại giấy dày 
như thẻ và phong bì

Bộ tách tác vụ IV:N III
Cho phép máy in và xếp vào các nhóm 
được tách riêng biệt bằng băng.

Chân kê RISO loại D [II]
Giúp chứa đến hai trống, mực in và 
chế bản tùy chọn.

Chân kê RISO loại N [II]
Chân kê cửa trước mở cho phép lưu 
trữ vật tư tiêu hao tiện lợi.

Bộ điều khiển RISO IS300
Tương thích với Adobe® PostScript®3™.

Bộ kết nối mạng
Giúp kết nối mạng máy in. Đi 
kèm là phần mềm quản lý máy 
từ xa.

Thẻ lưu trữ tài liệu 
DM-128CF/DM-512CF
Cho phép lưu trữ các tài liệu 
thường xuyên sử dụng để thuận 
tiện khi cần dùng lại.

Bộ nạp phong bì
Tương thích với trọng lượng giấy 50 gsm 
đến 120 gsm.
* Vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng RISO 
để biết các loại phong bì có thể sử dụng.

Trình điều khiển máy in RISO cho Macintosh
Trình điều khiển máy in trên CD cho Mac OS.
Khay xếp chồng rộng
Cho phép sử dụng giấy lên đến 555 mm tính từ trên 
cùng xuống dưới cùng.

Mực in RISO
Bạn có thể chọn từ 21 màu chuẩn, 50 màu tùy chỉnh, 
hoặc một số lượng không giới hạn màu theo đơn đặt 
hàng đặc biệt của khách hàng - lý tưởng cho nhiều 
ứng dụng chẳng hạn như màu quy định của doanh 
nghiệp.
 Mực in
 RISO INK ETYPE BLACK
 RISO INK ETYPE COLOR

Chế bản RISO
Chế bản RISO chất lượng cao cung cấp hiệu suất tốt 
nhất phù hợp với máy in dòng sản phẩm ME, tạo ra 
ảnh sắc nét, rõ ràng cho tất cả tài liệu của bạn.
 Chế bản
 RISO MASTER ETYPE 77
 RISO MASTER ETYPE 37

RISO i Quality System™ cung cấp một số lượng lớn lợi ích 
thuận tiện và có chất lượng.
Trong số đó có:

• Đảm bảo tự động chất lượng in tối ưu.
• Ngăn lỗi vận hành.
• Cảnh báo thiếu mực in/chế bản còn lại.
• Lãng phí giấy ở mức tối thiểu.

RISO i Quality mark cho biết sản phẩm RISO có 
phù hợp với RISO i Quality System hay không.

Bộ phận tái chế
Hộp mực in và một vài bộ phận trong dòng sản phẩm 
ME được sản xuất một phần từ vật liệu tái chế.

Chương trình ENERGY STAR®

Phù hợp với chương trình quốc tế thúc 
đẩy tiết kiệm năng lượng trong máy in. 
Chương trình quy định tiêu chuẩn cho 
mục công suất tiêu thụ của máy in.

Chỉ thị RoHS
Phù hợp với chỉ thị của Liên minh châu Âu về việc 
hạn chế sử dụng các chất nguy hại trong thiết bị 
điện và điện tử.

In tiết kiệm năng lượng
Máy in siêu tốc kỹ thuật số không sử dụng mực và do đó không cần nguồn 
nhiệt để đóng mực trong quá trình in. Bật máy và thiết bị này sẽ khởi động 
trong chốc lát, giúp bạn thiết kiệm năng lượng mỗi khi không sử dụng. Và in tốc 
độ cao cũng có nghĩa là công việc của bạn sẽ được hoàn thành sớm hơn, vì 
vậy bạn có thể tắt máy nhanh hơn.

Mực in RISO được làm từ dầu đậu nành thân thiện với hệ sinh thái
Một trong những thành phần của MỰC IN RISO là dầu đậu nành, mang lại chất 
lượng cao và thân thiện với hệ sinh thái. Phù hợp với tiêu chuẩn hàm lượng dầu 
đậu nành theo quy định của Hiệp hội đậu tương Mỹ và được chứng nhận sử 
dụng thương hiệu "CÓ CHỨA DẦU ĐẬU NÀNH".

Lưu ý: Màu theo đơn đặt hàng đặc biệt của khách hàng có 
thể không có sẵn trong mực in làm từ dầu đậu nành.

Hộp thải chế bản
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