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Các thông số kỹ thuật của RISO MZ1070 
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Chế bản kỹ thuật số tốc độ cao/In giấy nến hoàn toàn tự động, in hai màu với một lần giấy đi qua  

Sách, Tờ

Khi sử dụng mặt kính: 50mm x 90mm - 310mm x 432mm

Khi sử dụng AF-VI:II (chọn thêm): 100mm x 148mm - 310mm x 432mm

Khi sử dụng DX-1 (chọn thêm): 105mm x 128mm - 297mm x 432mm

Khi sử dụng mặt kính: Dưới 10 kg

Khi sử dụng AF-VI:II (chọn thêm): 50g/m2 - 128g/m2

Khi sử dụng DX-1 (chọn thêm): Nạp giấy một mặt 40g/m2 - 128g/m2, Nạp giấy hai mặt 52g/m2 - 105g/m2

297mm x 432mm

Khi sử dụng khay nạp giấy tiêu chuẩn: 320mm x 432mm

Khi sử dụng khay nạp rộng: 340mm x 555mm

In hai màu: 182mm x 257mm

In một màu với trống 1: 100mm x 148mm

In một màu với trống 2: 182mm x 257mm

In một mặt 150ppm với trống 2: 182mm x 364mm 

1000 tờ (64g/m2)

Chuẩn: 46g/m2 – 210g/m2, khi sử dụng Bộ nạp Thẻ (chọn thêm): 100g/m2 – 400g/m2

Chữ, Ảnh (Chuẩn/Dọc/Nhóm), Chữ + Ảnh (Chữ/Ảnh/Xóa rìa) và Nét chì (Đậm hơn / Nhạt hơn)

Độ phân giải quét: 600dpi x 600dpi

Độ phân giải in: 600dpi x 600dpii

In hai màu: Khoảng 57 giây

In một màu với trống 1: Khoảng 24 giây

In một màu với trống 2: Khoảng 34 giây   

291mm x 413mm

Tỷ lệ phóng to định sẵn: 163%, 141%, 122%, 116%, Tỷ lệ thu nhỏ định sẵn: 87%, 82%, 71%, 61%

Dải thu phóng: 50% - 200%, Tùy chỉnh theo từng chiều (dài/rộng): 50% - 200%, Lề+: 90% - 99%   

60 - 150 trang/phút, Thay đổi theo năm mức trên bàn điều khiển (60, 80, 100, 110, 120 trang/phút)

150 trang/phút: Lựa chọn trên màn hình cảm ứng

Dọc: ± 15mm, Ngang: ±10mm

Tự động xoay 90º (B5/A4), Tính năng chỉnh sửa của RISO, Dễ dàng sử dụng 2 màu, Xử lý điểm (4 loại), 

Điều chỉnh tương phản quét (5 bước Tự động/Thủ công), Điều chỉnh tương phản ảnh, Bố cục hình ảnh,

Xóa bóng đen khi chụp sách, Điều chỉnh đường cong sắc độ, Chương trình in (A/B), Ghép 2 vào 1, In dồn trang, 

Làm mới trang, Tiết kiệm mực, Khoảng cách, In kết hợp, Bộ nhớ tác vụ (10 bộ), Thiết lập quản trị, 

Điều Chỉnh Mật Độ In (Tự động/Thủ công 5 mức), Bảo mật, Tự động hiệu chỉnh, Truy cập trực tiếp/Nhập lựa chọn,

Phân cách, Bộ nhớ lưu*2, Ghép ảnh*2, Đóng dấu*2, Xem trước, In ywg thẻ nhớ USB, Quản lý người dùng, 

In bảo mật, Báo cáo số bản n của người sử dụn, Truy cập trực tiếp, Bảo vệ,

Hoàn toàn tự động (1.000ml/hộp mực)

Hoàn toàn tự động (khoảng 220 tờ/cuộn)

Khoảng 80 tờ mỗi hộp

Màn hình cảm ứng LCD với các mũi tên định hướng   

USB2.0 *3, Ethernet (100BASE-TX, 10BASE-T) *4

TCP/IP *4  

Dưới 65dB

100V – 120V AC, 50Hz – 60Hz, <7.6A>

220V – 240V AC, 50Hz – 60Hz, <3.6A>

Tối đa 100V – 120V: 600W, Khi ở chế độ chờ: 53W, Khi ở chế độ ngủ: 2W

Tối đa 220V – 240V: 580W, Khi ở chế độ chờ: 53W, Khi ở chế độ ngủ: 2W    

Khi sử dụng: 1625mm (R) x 735mm (S) x 740mm (C)

Khi bảo quản: 1005mm (R) x 735mm (S) x 740mm (C)

Khoảng 171kg

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

ĐỊnh lượng bản gốc

Vùng quét (Tối đa)
Khổ giấy in (tối đa)

Khổ giấy in (tối thiểu)

Dung lượng khay giấy
Định lượng giấy in
Chế độ xử lý hình ảnh
Độ phân giải

Thời gian chế bản (A4/dọc/100%)

Vùng in (tối đa)
Phóng to, Thu nhỏ

Tốc độ in

Điều chỉnh vị trí in
Chức năng*1

Cấp mực
Nạp/Thải giấy chế bản
Dung lượng hộp đựng giấy chế bản thải
Giao diện người sử dụng
Cổng kết nối
Giao thức mạng
Độ ồn (Tại tốc độ 100 trang/phút)
Nguồn điện

Tiêu thụ điện 

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

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chi tiết có thể khác nhau tùy theo khu vực.

*1: Có thể sẽ không có một số tính năng tùy thuộc vào cài đặt máy in.
*2: Yêu cầu thẻ lưu trữ tài liệu DM-128CF (chọn thêm).
*3: Hãy sử dụng cáp USB có bán trên thị trường ngắn hơn 3m (tuân thủ tiêu chuẩn USB 2.0).
*4: Cần có Bộ kết nối với mạng máy tính của RISO (chọn thêm) để kết nối mạng và Macintosh.

In tại Nhật Bản. RAD No. 9716351
H22-3
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Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

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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Nhiều ứng dụng
Bất kể nội dung nào trông 
cũng đẹp hơn với hai màu
Thử tưởng tượng xem, một tài liệu 
không thể không đẹp hơn với hai 
màu. Tờ rơi, tờ quảng cáo, thông 
báo, thư tín, vé và các ứng dụng kinh 
doanh như tiêu đề thư, báo cáo, 
danh thiếp, tài liệu đào tạo, thư mời, 
phiếu mua hàng... danh sách này 
còn kéo dài.
Nếu bạn có thể in những thứ này, 
chắc chắn rằng trông chúng sẽ đẹp 
hơn với màu thứ hai.

Vé

Tờ quảng cáo

Tờ rơi
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Một lần giấy đi qua, hai màu, kết quả mạnh mẽ

Hai màu được chú ý hơn

Ảnh hưởng của in hai 
màu
Thêm một màu thứ hai làm cho 
mỗi trang tài liệu của bạn có ảnh 
hưởng mạnh mẽ và nhanh chóng 
hơn.
Dòng máy in MZ mang lại cho 
bạn thêm sức mạnh chỉ cần một 
lần in, cho phép bạn thưởng thức 
sự dễ dàng và tiện lợi khi bạn 
mang đến cho tài liệu của mình 
hình ảnh chuyên nghiệp.

Năng suất: in hai màu với một lần giấy đi qua, 
tốc lên tới 150 trang/phút

Linh hoạt: Nhiều loại giấy và định lượng khác 
nhau

Kinh tế: Chi phí cho mỗi bản in đặc biệt thấp, 
lý tưởng cho in số lượng lớn

Phong bì

Giấy dày Máy
 photocopy

Số lượng in

Chi phí in

Dòng máy

Chất lượng cao: Độ phân giải 600 x 600dpi,
mực đen đậm và các lớp màu

Màu đen đậm

Hai sắc thái

Tài liệu kinh doanh

Giấy NCR

Tiêu đề thư

Phong bì

Danh thiếp

Phiếu mua hàng

Thẻ

150 trang/phút



Máy tính
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Trống1 Trống2 Bản in

Chức năng tự động và kết nối 
toàn bộ với Máy tính 
Dòng máy RISO MZ làm cho việc in hai 

màu trở lên nhanh chóng và dễ dàng nhờ 

có trình điều khiển máy in nâng cao gần 

như thực hiện mọi công việc cho bạn. Tất 

nhiên bạn cũng có thể thưởng thức việc 

điều khiển thủ công khi bạn muốn trình 

điều khiển máy in không thao tác một 

cách tự động. Kết nối với máy tính cho 

phép bạn sử dụng phần mềm để dễ dàng 

tạo ra bản gốc, do đó bạn luôn thấy quen 

thuộc khi làm việc với máy. Không có cách 

nào nhanh hơn và dễ hơn việc thực hiện in 

hai màu với máy dòng máy RISO MZ.

Dữ liệu từ máy tính
Để người sử dụng tạo bản gốc trên máy tính, máy đã tích hợp 

phần mền điều khiển máy in hoàn toàn tự động tách màu khi dũ 

liệu được gửi tới máy in. In 2 sắc thái màu cũng sãn sàng thực hiện.

Thông minh, dễ dàng, linh hoạt – in hai màu là cách bạn muốn

Tách màu

Tự động
Tách màu không thể dễ dàng hơn – chỉ cần dùng tính năng tách màu tự 

động trong trình điều khiển máy in và như vậy công việc đã được thực 

hiện, vì màu được tách ra cho phù hợp với các trống in được lắp trong máy 

in. Ví dụ, nếu bạn có trống màu đỏ và đen, mực đỏ và đen trong hình ảnh 

của bạn sẽ được tách ra và được gửi tới trống có màu tương đương, với các 

tông màu khác được thiết lập trong khoảng giữa hai màu đỏ và đen.

In kết hợp
In kết hợp cho phép bạn tách việc in các tài liệu như bài kiểm tra 

ở trường với lượt in đầu chỉ hiển thị câu hỏi với màu in đen và 

lượt in thứ hai hiển thị câu hỏi màu đen và câu trả lời màu đỏ.

Thủ công
Nếu bạn cần điều khiển chính xác 

hơn, có chế độ thủ công cho phép 

bạn xác định các màu riêng cho 

văn bản/đường kẻ và ảnh trên dữ 

liệu gốc của bạn và in với bất kỳ 

trống màu nào bạn muốn.

Dùng dữ liệu đã được tách màu
Bạn có thể dùng dữ liệu được tách màu từ ứng dụng vẽ và các 

ứng dụng khác.

Một màu Hai màu

Thẻ nhớ USB

Cáp USB

Cáp mạng*

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

MZPS-RIP

Bản in

 Kết nối với máy tính

Máy tính

Xem trước và chỉnh sửa
Bạn có thể xem trước kết quả tách màu trên màn hình máy tính trước 

khi in để đảm bảo rằng kết quả thực tế sẽ đúng như bạn muốn. Nếu 

bạn không hài lòng với tách màu được hiển thị, bạn có thể chỉnh sửa 

bằng cách chỉ định vùng chính xác và thay đổi màu bạn muốn.

Khả năng kết nối mạng
Bộ kết nối với mạng máy tính (chọn thêm) cho phép kết nối máy 

với mạng nội bộ (LAN) và bạn có thể liên lạc 2 chiều với máy in. 

Điều này có nghĩa là bạn có thể điều chỉnh trạng thái máy in từ 

xa ví dụ tiến độ của lệnh in, màu của mực trong trống, số lượng 

giấy, mực và giấy chế bản còn lại trên máy.

In với thẻ nhớ USB 
Thậm chí máy MZ không được kết nối với máy tính hoặc mạng, bạn 

vẫn có thể trực tiếp in ra dữ liệu của mình. Chỉ cần lưu dữ liệu thông qua 

trình điều khiển máy in vào thẻ nhớ USB, sau đó cắm thẻ nhớ USB đó 

vào khe cắm thẻ nhớ tích hợp sẵn trên máy. 

Bạn đã sãn sàng để in.

Hiển thị tình trạng của RISO

Bài kiểm tra bổ xungBài kiểm tra bổ xung
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Tính năng nâng cao làm 
 cho in hai màu dễ dàng hơn

Bản gốc đỏ và đen
Bản gốc đỏ và đen làm cho quá trình chế bản trở 
nên đơn giản nhất. Chỉ cần đặt bản gốc và quét 
– Dòng máy MZ sẽ tự động tách màu cho bạn.

Lưu ý: Việc tự động tách "2 màu dễ 
dàng" phụ thuộc vào mức độ nào đó 
của loại bản gốc được sử dụng. Để đảm 
bảo kết quả tốt nhất, vui lòng liên hệ với 
Nhà phân phối ủy quyền của RISO tại 
địa phương để biết thêm chi tiết về các 
màu của bản gốc và bút có thể sử dụng.

Chể bản dễ hơn với "Dễ dàng sử dụng 2 màu"
Quy trình "Dễ dàng sử dụng 2 màu" của dòng máy MZ 

không chỉ làm cho việc chế bản hai màu nhanh chóng 

và dễ dàng mà nó còn mang lại cho bạn sự lựa chọn 

làm thế nào để có thể chọn phương pháp mà bạn thấy 

dễ dàng nhất hoặc phù hợp nhất đối với lệnh in của 

bạn.

Tách màu đối với bản viết tay
Với bản gốc một màu, bạn có thể viết tay dữ liệu 
bạn muốn in ở màu thứ hai. Sau đó bạn chỉ cần 
đơn giản quét và màu sẽ được tách tự động.

Tách vùng
Trên bản gốc một màu, bạn chỉ cần khoanh tròn 
các vùng để in ở màu thứ hai. Sau đó bạn hãy quét 
bản gốc đã được khoanh tròn và quá trình tách 
màu sẽ diễn ra tự động.

Tờ tách
Với tách vùng, bạn phải đánh dấu trên bản gốc. 
Nếu bạn không muốn viết trên bản gốc, bạn chỉ 
cần đơn giản khoanh tròn vùng để in ở màu thứ 
hai trên một tờ giấy khác và quét hai lần để tách 
màu.

Chỉ cần đặt và quét – 
máy sẽ tự động tách màu

Trống1 Trống2Bản gốc Bản in

Kiểm soát toàn diện để vận hành tối đa

Bàng điều khiển bố trí khoa học
Thật dễ dàng, việc vận hành trực quan được đảm bảo nhờ 

vào một bảng điều khiển được chia thành hai khu vực. 

Ở bên phải được dành riêng nút kiểm soát tất cả các hoạt 

động cơ bản. Bên trái là một màn hình cảm ứng cho dễ 

dàng truy cập vào một loạt các chức năng tiên tiến hơn.

Màn hình dễ đọc giúp 
thao tác trên màn 
hình cảm ứng dễ dàng
Hãy thưởng thức việc xem các tính 
năng dễ dàng, nhanh chóng – 
thậm chí có cả xem trước bản in 
trông sẽ như thế nào – với màn 
hình cảm ứng lớn. Nhờ có xếp 
nhóm các tính năng một cách 
khoa học, bạn chỉ cần thực hiện 
từng bước đơn giản trên danh 
mục cho tới khi bạn đạt được thao 
tác mong muốn. Hơn nữa, bạn có 
thể tùy chỉnh bố cục bàn điều 
khiển và thậm chí đặt các tính 
năng thường dùng nhất ở phần 
trên cùng của màn hình.

Điều khiển riêng cho 
mỗi trống in
Hai trống in có phần điều khiển 
riêng, cho phép bạn đặt độ đậm 
nhạt của bản in và chuyển toàn 
bộ vùng in cho mỗi màu riêng 
biệt. Cũng có phần điều khiển tốc 
độ để có được tốc độ in mong 
muốn.

Mũi tên tiến độ
Những mũi tên này cho bạn nhìn 
thấy bức tranh về tiến độ trong 
chế bản và in, do đó bạn luôn biết 
bạn đang ở vị trí nào trong tiến 
trình.

Tự động xoay 90º
Tương tự với tính năng có trên các máy photocopy, việc xoay vùng in 
90º để cho phù hợp với chiều của giấy. Vì vậy bạn có thể chắc chắn về 
việc in thành công bất kể giấy 
có được đặt dọc hay ngang. 
Tính năng này còn hoạt động 
khi thu nhỏ hoặc phóng to (với 
khổ giấy tiêu chuẩn) – ví dụ từ 
A3 đến A4 – để vùng in phù hợp 
nhất với khổ giấy bạn đã chọn.

Trống nhẹ, được tháo 
lắp từ phía trước
Đổi trống để in màu khác trở nên 
dễ dàng hơn nhờ thiết kế tháo lắp 
từ phía trước cùng trọng lượng nhẹ 
của trống.

Lắp mực dễ dàng
Mở của trước để thay mực nhanh 
chóng và dễ dàng. Đơn giản bạn 
chỉ cần đưa hộp mực vào và xoáy 
nó tới đúng vị trí.

Bộ phận lắp giấy chế 
bản có thể trượt ra
Bộ phận lắp giấy chế bản ở bên 
cạnh có thể trượt ra như một ngăn 
kéo để việc thay thế cuộn giấy chế 
bản được dễ dàng: bạn chỉ cần 
tháo gỡ cuộn cũ và đặt một cuộn 
mới vào vị trí đó.

Tự động xoay 90º
Bản gốc A3 được thu lại thành 
khổ A4 và xoay 90º
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Đảo thứ tự in ra
Thông thường, khi công việc hoàn tất là bản in được in ra theo thứ tự 
tài liệu được quét hoặc được gửi tới máy in thông qua mạng của bạn – 
toàn bộ bản chụp của trang một sẽ được in trước tiên, tiếp theo là 
trang hai v.v. Nhưng đôi khi, bạn có thể muốn đảo thứ tự các trang, ví 
dụ nếu bạn có bộ tự động kiểm tra thứ tự trang mà chỉ chấp nhận các 
trang in theo cách ngược lại. Đảo thứ tự in ra chính là câu trả lời, trước 
tiên in trang cuối cùng được gửi tới máy in và trang đầu tiên sau cùng.

Tách trang
Thông thường khi bạn quét một tờ có hai trang trong một cuốn sách 
hoặc một quyển tạp chí mà bạn muốn mỗi trang được in trên một tờ 
riêng. Tách trang làm cho việc này dễ dàng và tự động: bạn chỉ cần đặt 
bản gốc có hai trang lên mặt kính, chọn chức năng tách trang và quét 
bản gốc. Máy in sẽ tự động làm các việc còn lại. Kết quả bạn có được là 
trang bên trái nằm trên một tờ và trang bên phải nằm trên một tờ khác.

Các chức năng kiểm soát bản in vượt trội
RISO là máy in chất lượng và dễ sử dụng. 

Vì vậy dòng máy MZ cũng mang lại cho bạn các chức năng kiểm 

soát bản in vượt trội nhằm phù hợp với luồng công việc hoặc 

bản gốc của bạn, làm cho các lệnh in tiện lợi hơn.
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Chức năng nâng cao để thêm tính sáng tạo

Tính năng chỉnh sửa của RISO
Tính năng chỉnh sửa của RISO cho phép bạn xác định trực tiếp 
trên màn hình cảm ứng vùng nào có màu. Thậm chí di chuyển 
ảnh, hình minh họa hoặc các khối văn bản nhằm cung cấp cho 
bạn vị trí chính xác và tăng cường sự hiển thị của tài liệu đã 
hoàn tất.

Chế độ xem trước
Chế độ xem trước hiển thị chính xác cách tài liệu đã hoàn thành trông 
như thế nào khi in ra, mang lại cho bạn khả năng kiểm tra lần cuối để 
đảm bảo rằng bản in hoàn toàn đúng với hình ảnh bạn muốn.

Điều chỉnh vị trí để có kết quả bản muốn
Dòng máy MZ được sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất của RISO mang 

lại cho bạn khả năng kiểm soát cách làm cho tài liệu cuối cùng trông như 

thế nào cũng như cung cấp chính xác kết quả bạn mong muốn. 

Từ việc chỉnh sửa và tách màu chính xác trong tính năng Chỉnh sửa của 

RISO cho tới việc lựa chọn chế độ ảnh, dòng máy MZ được thiết kế và tích 

hợp để mang lại cho bạn sự hài lòng tuyệt đối.

Chế độ chỉnh sửa và xem trước mang 
lại cho bạn sự kiểm soát tổng thể

Chế độ chữ/ảnh/
chữ+ảnh/nét chì
Chọn một trong những chế độ chữ, 
ảnh, chữ+ảnh hoặc nét chì. Chế độ 
chữ là chế độ tốt nhất cho các bản 
gốc là văn bản, chế độ ảnh tốt hơn 
cho bản gốc là hình ảnh hoặc các 
hình minh họa, chế độ chữ+ảnh 
mang lại kết quả tốt nhất cho bản 
gốc có cả chữ và ảnh, trong khi đó 
chế độ nét chì được tối ưu cho các 
hình minh họa được vẽ bằng bút chì.

Chế độ tiêu chuẩn
Chế độ tiêu chuẩn là cài đặt cơ 
bản được thiết kế để mang lại kết 
quả tuyệt vời đối với hầu hết ảnh.

Sự lựa chọn ba chế 
độ ảnh

Chế độ chân dung
Chế độ chân dung được tối ưu hóa 
để làm cho da mịn hơn, mang lại 
ảnh in siêu sống động như thật.

Chế độ nhóm
Chế độ này sử dụng thuật toán 
đặc biệt để hiển thị khuôn mặt rõ 
ràng theo ảnh nhóm, do đó các 
chủ thể có thể dễ dàng nổi bật.

Chế độ nét chì
Thông thường, các hình minh 
họa vẽ bằng bút chì trên bản gốc 
khó có thể được tái tạo rõ ràng 
trên bản in. 
Chế độ nét chì được tối ưu để 
quét và in các hình đó rõ ràng 
nhằm đảm bảo bạn có kết quả in 
hoàn hảo.

Nhiều chế độ hình ảnh đảm bảo cho 
kết quả đẹp

Lưu trữ tài liệu
Chức năng lưu trữ tài liệu cho phép 
bạn quét và lưu trữ những văn bản 
hay sử dụng như tiêu đề thư và các 
biểu mẫu. Bạn có thể lấy ra dữ liệu 
đã lưu ra sử dụng bằng một động 
tác ấn nút, giúp bạn sẽ tiết kiệm 
thời gian bởi không cần phải quét 
tài liệu mỗi khi bạn cần dùng tới nó.

Đóng dấu
Với tính năng đóng dấu đối với in hai 
màu, bạn có thể lưu những "con 
dấu" mà bạn sử dụng thường xuyên 
nhất trên một trang định sẵn của 
màn hình cảm ứng. Điều này giúp 
bạn có thể truy cập và sử dụng 
chúng nhanh chóng chỉ với một cái 
chạm.

Lưu ý: Yêu cầu có bộ thẻ lưu trữ tài 
liệu DM-128CF (chọn thêm) cho các 
tính năng Lưu trữ, chèn hình hoặc 
đóng dấu.

Ghép ảnh
Tính năng này chỉ dành cho in 
một màu, cho phép bạn chèn tiêu 
đề thư lên một tài liệu. Bạn chỉ 
cần lấy dữ liệu ra sử dụng và dữ 
liệu hình ảnh đó sẽ được tự động 
chèn vào khi bản gốc được quét 
và chế bản.

Đảo thứ tự in ra

Thứ tự bản in trong in một màu

Thứ tự bản gốc

Trong in thông thường

Trong in đảo thứ tự

Thứ tự bản in trong 
 in hai màu

Thứ tự bản gốc

Trong in thông thường

Trong in đảo thứ tự

Tách trang



     Chân kê RISO loại D (II)
Cung cấp lưu trữ lên tới hai trống 
chọn thêm, mực và giấy chế bản.

 Chân kê RISO loại N (II)
Chân kê không cửa ở phía trước cho 
phép cất giữ vật tư tiêu hao một cách 
thuận tiện.

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

 Thẻ lưu trữ tài liệu DM-128CF
Cho phép lưu trữ các tài liệu thường dùng 
để lấy ra sử dụng một cách nhanh chóng.

 Bộ hỗ trợ ngôn ngữ in PostScript 
3 RISO IS300

Mang lại khả năng tương thích với 
Adobe® PostScript® 3™.

 Bộ nạp phong bì

 Bộ tách tác vụ RISO IV:N III
Cho phép máy in và chia bộ theo nhóm 
bằng cách chèn vào băng giấy màu.

Lựa chọn trong nhiều bọ phận chọn thêm 
để nâng cấp máy in MZ của bạn

     Bộ nạp bản gốc tự động 
RISO DX-I

Tự động nạp và quét hai mặt của 
bản gốc. Dung lượng 50 tờ bản gốc.

 Bộ kết nối với mạng máy tính 
của RISO

Cho phép kết nối máy với mạng máy 
tính. Đi kèm với phần mềm kiểm soát 
máy in từ xa RISO-MONITOR.

 Khay xếp rộng Bộ nạp vào/đẩy ra giấy bìa

 Bộ nạp bản gốc tự động 
RISO AF-VI:II

Tự động nạp đến 50 tờ bản gốc.

 Trống RISO Z10/8 khổ A3 
Có rất nhiều màu. Trống có thể được cất 
giữ trong hộp riêng.
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– 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.

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

Hệ thống Chất lượng RISO i cho 
phép dễ dàng giám sát trạng 
thái các bộ phận 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.

Hệ thống Chất lượng RISO i cung 
cấp nhiều lợi ích về chất lượng 
và sự thuận tiện. 
Trong số đó là:

Các tính năng bảo mật và quản 
 lý người sử dụng mạnh mẽ

Giữ cho các tài liệu mật an toàn, giám sát việc sử 
dụng máy in
Dòng máy MZ mang lại hàng loạt tính năng để duy trì sự 
riêng tư và ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc quá mức 
độ cho phép. 
Giờ đây bạn có thể chắc chắn rằng các tài liệu mật của bạn 
được lưu giữ đúng cách chắc chắn rằng không ai có thể sử 
dụng máy in mà không được phép.

In bảo mật 
Nếu bạn đang in một tài liệu mật, bạn muốn đảm bảo rằng không ai có thể 
nhìn thấy tài liệu đó nếu không được phép, thậm chí ngay cả khi tài liệu đang 
được in. In bảo mật cho phép bạn làm việc này bằng cách lưu tài liệu của bạn 
trong bộ nhớ máy in đến khi bạn đi đến máy và nhập vào mật mã của bạn. 
Quy trình in sẽ bắt đầu và bạn có thể đứng cạnh máy in để ngăn chặn việc 
người khác nhìn thấy thông tin trong những tài liệu mật này.

Quản lý người sử dụng
Chức năng quản lý người sử dụng cho phép bạn kiểm soát số lượng 
bản in/chế bản và cài đặt hạn mức sử dụng cho mỗi người hoặc mỗi 
nhóm. Người sử dụng sẽ nhập vào mật mã của họ bất kể khi nào họ 
in, do vậy bạn luôn biết mỗi người/nhóm đã sử dụng máy in. Bạn có 
thể nhận báo cáo số đếm lượn sử dụng của mỗi người bằng cách in ra, 
lưu lại dưới định dạng CSV sang thẻ nhớ USB, hoặc nếu máy in kết nối 
vào mạng của bạn, bạn có thể nhận được báo cáo thông qua email.

Bộ quản lý người sử dụng bằng thẻ IV:N
Một cách khác để kiểm soát việc sử dụng 
máy in thông qua bộ quản lý người sử 
dụng bằng thẻ (chọn thêm). Người sử 
dụng được cấp thẻ cá nhân để quét qua 
đầu đọc trước khi sử dụng máy. 
Chi tiết lượng giấy chế bản/bản in đã sử 
dụng được lưu lại để tính toán sau.

Chức năng thông minh 
giúp bạn kiểm soát

Chế độ chờ Chế độ nghỉ

Thiết kế thân thiện với môi trường
Dòng máy MZ được chế tạo thân thiện với môi trường. Tính 
tương thích ENERGY STAR® đảm bảo tiết kiệm năng lượng. 
Tuân thủ quy định về hạn chế các chất gây hại của EU (RoHS) 
như hạn chế việc sử dụng các chất độc hại, trong khi vẫn đạt 
được các tiêu chuẩn của Châu Âu về chất thải điện và thiết bị 
điện tử (WEEE), đảm bảo rằng máy in được tái chế 
khi đã hết vòng đời sử dụng. 

Chế độ tiết kiệm năng lượng
Sêri MZ cung cấp nhiều chế độ tiết kiệm năng lượng bao gồm 
chế độ nghỉ, tự động tắt nguồn sau một khoảng thời gian nhất 
định không có người sử dụng máy và chế độ hẹn giwof tắttại 
một thời điểm định trước – ví dụ 6:00 giờ chiều.

*Không có bộ phận chọn thêm.

  Mực
MỰC ĐEN RISO LOẠI Z (HD)
MỰC MÀU RISO LOẠI Z
MỰC MUA TÙY CHỌN RISO LOẠI Z

Sự đảm bảo về chất lượng của RISO

Mực RISO
Sự lựa chọn màu sắc giúp bạn 
thêm ảnh hưởng mạnh mẽ cho tài 
liệu của mình. Và vì mực là do 
RISO sản xuất, bạn sẽ được đảm 
bảo rằng mực có chất lượng tốt 
nhất.

Giấy chế bản RISO
Giấy chế bản RISO chất lượng cao 
cung cấp hiệu suất tốt nhất phù 
hợp với máy in MZ, mang lại hình 
ảnh rõ ràng sắc nét cho tất cả tài 
liệu của bạn.

     Giấy chế bản
Giấy chế bản RISO 
loại Z (HD87)
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