
Speed Forward

Máy in kỹ thuật số

A3/130 ppm/300 × 600 dpi/Bảng LCD
Khả năng kết nối linh hoạt

Một chuẩn mực hiệu suất mới hơn cả điều bạn mong đợi

Trống màu

RISO INK F Type Color (1000 ml)

RISO MASTER F Type 
(A3: 220 tờ)

RISO INK F Type (1000 ml)

Thông số kỹ thuật
Phương thức chế bản/Phương thức in Chế bản kỹ thuật số tốc độ cao/In tự động hoàn toàn
Loại bản gốc Sách hoặc tờ

Thời gian chế bản*1

Chế bản Nhanh - Khoảng 14 giây (A4, nạp lề dài)
- Khoảng 18 giây (A4, nạp lề ngắn)

Chế bản thông thường - Khoảng 16 giây (A4, nạp lề dài)
- Khoảng 20 giây (A4, nạp lề ngắn)

Độ phân giải
Quét 600 dpi × 600 dpi
In 300 dpi × 600 dpi, Chế bản Nhanh: 300 dpi × 400 dpi

Vùng quét tối đa 297 mm × 432 mm
Định lượng giấy in 46 gsm đến 157 gsm
Khổ giấy in 100 mm × 148 mm đến 310 mm × 432 mm
Vùng in tối đa 291 mm × 413 mm
Khả năng chứa giấy 1000 tờ*2, chiều cao chồng 110 mm hoặc thấp hơn
Khả năng đỡ giấy ra 1000 tờ*2, chiều cao chồng 110 mm hoặc thấp hơn
Tốc độ in 5 cấp: 60, 80, 100, 120 và 130 ppm 
Điều chỉnh vị trí in Ngang: ±15 mm, Dọc: ±10 mm
Chế độ xử lý hình ảnh Chữ, Hình, DUO, Bút chì 
Phóng to/Thu nhỏ Thu phóng (50% đến 200%), Tự do, tỷ lệ thu nhỏ 100%, 3 cấp phóng to (141%, 122%, 116%), 4 cấp thu nhỏ (94%, 87%, 82%, 71%)
Giao diện người dùng Bảng LCD

Chức năng Chế độ quét bản gốc, Mức độ Quét, Phóng to/Bản sao, Xử lý điểm, 2 trang một mặt, Sách, Tiết kiệm mực, Chế bản Nhanh, Bán Tự động ADF*3, Tốc độ, Mật độ, Vị trí in, Chương trình A/B, Tách Việc*3, nghỉ, Bí mật, 
Hiển thị bộ đếm, Xuất Báo cáo Số bản, Thử, In trực tiếp, In qua ổ nhớ USB, Cài đặt Tự động Tắt, Cài đặt Tự động Tắt nguồn, Chế độ Tiết kiệm, RISO iQuality System

Cấp mực Hoàn toàn tự động (1000 ml/hộp mực)
Nạp/hủy giấy chế bản Hoàn toàn tự động (A3: Khoảng 220 tờ mỗi cuộn)/Năng lực xử lý: Khoảng 100 tờ
Nguồn điện AC 100-120 V 3.4 A, AC 220-240 V 1.6 A, 50-60 Hz

Tiêu thụ điện năng
Tiêu chuẩn Tối đa 300 W, Sẵn sàng: 20 W hoặc thấp hơn, Ngủ: 5 W hoặc thấp hơn, TẮT nguồn: 0.5 W hoặc thấp hơn
Phụ kiện tùy chọn kết 
nối*4 Tối đa 315 W, Sẵn sàng: 30 W hoặc thấp hơn, Ngủ: 10 W hoặc thấp hơn, TẮT nguồn: 0.5 W hoặc thấp hơn

Kích thước
(R×S×C)

Khi sử dụng 1415 mm × 670 mm*5 × 1065 mm*6

Khi đóng gói 780 mm × 670 mm*5 × 1065 mm*6

Không gian cần có (R×S×C) 1415 mm × 1240 mm × 1515 mm*6

Trọng lượng 100 kg*7

Tiêu chuẩn an toàn Tuân thủ IEC-60950-1, trong nhà, cấp độ ô nhiễm 2*8, tại độ cao 2000 m hoặc thấp hơn

*1 Giá trị đo lường khi đặt thành tỷ lệ tái tạo 100%.  
*2 Khi sử dụng định lượng giấy sau; 64 gsm đến 80 gsm
*3 Phụ kiện tùy chọn cần thiết. 
*4 Khi tất cả các phụ kiện tùy chọn sau được lắp, Bộ nạp tài liệu tự động, Bộ tách việc, Bộ đếm Khóa/Thẻ.
*5 Chiều sâu không bao gồm bộ ổn định cho giá chuyên dụng. 
*6 Chiều cao bao gồm giá chuyên dụng. 
*7 Trọng lượng không bao gồm mực, cuộn chủ và giá. 
*8 Cấp độ ô nhiễm của môi trường sử dụng do chất bẩn và bụi trong không khí. Cấp độ “2” tương ứng với môi trường trong nhà chung.
Lưu ý: Thông số kỹ thuật và loại sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước.

     và             là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của RISO KAGAKU CORPORATION ở Hoa 
Kỳ và các quốc gia khác.
                                        và         là các nhãn hiệu của RISO KAGAKU CORPORATION.
Các tên công ty và/hoặc nhãn hiệu khác là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc các nhãn hiệu của từng 
công ty tương ứng.
Bản quyền ©2016 RISO KAGAKU CORPORATION. Mọi quyền được bảo lưu.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bộ nạp tài liệu tự động VII Bộ nạp thẻBộ phận phân tách công việc 
IV; NIII

Bộ quản l. bằng thẻ RISO
IV; N

Chân kê RISO loại D III
Sang trọng, có các cửa giúp lưu trữ 
đồ rất tiện lợi và hình thức gọn gàng.

Chân kê RISO loại N III
Đế mở mặt trước chắc chắn cũng là 
nơi lưu trữ vật tư tiêu hao tiện lợi.

Phụ kiện tùy chọn

Printed in Japan. RAD No. 9718664
H28-08

RISO KAGAKU CORPORATION
5-34-7 Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-8385 Japan
http://www.riso.com/

• IC Card Reader Activation Kit RG.
• RISO Network Kit RG.
• Tr.nh điều khiển máy in RISO cho Macintosh



22 3

G iới  thiệu dòng SF,  một nhãn hiệu toàn 

c ầu hoàn toàn mới  đáp ứng mọi  nhu c ầu 

của người  dùng

Được sử dụng ở hơn 180 quốc gia và khu vực, RISO đã và đang đáp ứng 

thành công mọi nhu cầu của người dùng bằng cách không ngừng lắng 

nghe phản hồi từ phía khách hàng để liên tục cải tiến sản phẩm. Dòng 

SF là một dấu mốc quan trọng và một "tuyệt tác" của quá trình đổi mới 

không ngừng của chúng tôi. Nhờ có tốc độ nhanh nhất trong số các sản 

phẩm cùng loại với khả năng hoạt động và chất lượng in vượt trội, dòng 

SF nâng tiêu chí in lên một tầm cao mới.

   Năng suất cao

In tốc độ cao 130 ppm

  Vận hành đơn giản
Thiết kế bảng điều khiển mới

  Độ nét cao

Độ phân giải cao 300  x 600 dpi
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Bảng điều khiển được thiết kế lại 
Bảng điều khiển mới, dễ sử dụng cung cấp chế độ vận hành trực quan.
 
Bảng điều khiển LCD dễ sử dụng 
Thông tin trên bảng LCD 128 × 64 chấm rất dễ xem đồng thời hiện thông tin về sức 
chứa giấy nạp còn lại để tránh xảy ra tình trạng hết giấy.

Các phương thức in đa dạng
Dòng SF cung cấp nhiều cách in đa dạng, tùy thuộc vào 
yêu cầu cụ thể của bạn. 

• Thiết bị chuẩn của PC-I/F
• In trực tiếp từ ổ USB flash 

Bộ điều khiển RISO 
Hệ thống quản lý tổng thể cải tiến mức độ 
tiện lợi bằng cách tích hợp các ứng dụng 
vào một nơi. Bạn có thể kiểm tra dễ dàng 
tất cả các thông tin về sản phẩm, vật tư 
tiêu hao và hệ thống trên PC của mình.

Tính năng in linh hoạt theo chương trình
Ví dụ, bạn có thể in bản câu hỏi cho 3 lớp học khác nhau là A, B, C cho số lượng học 
viên khác nhau. Bạn chỉ cần thiết lập chương trình, đặt 3 bài kiểm tra gốc vào Bộ 
nạp tài liệu tự động và nhấn “print” (in). Bạn sẽ tự động nhận được số lượng bản in 
cần thiết cho từng bài kiểm tra riêng lẻ.

Khay nhận giấy dễ điều chỉnh 
Có thể điều chỉnh khay nhận giấy 
dễ dàng cho từng khổ giấy thường 
chỉ với một cú bấm cảm ứng. Thiết 
kế cải tiến cho phép giấy in được 
sắp xếp có trật tự để lấy giấy dễ 
dàng.

Tiết kiệm nhiều chi phí in đến bất ngờ
Dòng SF tạo ra các bản in từ một bản chính. Kết quả là càng có nhiều trang được tạo 
từ bản chính thì chi 
phí mỗi bản in càng 
thấp đi, giúp tiết 
kiệm được chi phí 
lớn khi in với số lượng từ trung bình tới lớn.

Tiết kiệm giấy
Tính năng in theo bố cục trang kết hợp nhiều bản sao của cùng một trang hoặc bản 
sao của nhiều trang trên một trang in duy nhất để tiết kiệm giấy. Rất tiện thu gọn 
một lượng lớn tài liệu bao gồm nhiều trang ở định dạng dễ dọc. Những chức năng 
này có thể sử dụng khi dùng trình điều khiển in.

Chức năng xử lý giấy linh hoạt
Dòng SF có rất nhiều vai trò, chấp nhận nhiều loại giấy như giấy tái chế, giấy thô, 
thiệp và phong bì.

Cải tiến

Cải tiến

MỚI

MỚI

RISO cung cấp năng suất vượt trội thông qua tốc độ 
cao và chi phí thấp.

Bạn đừng lo lắng. Ai cũng có thể vận 
hành máy một cách dễ dàng.

“Vì số lượng in thường rất lớn nên thời 
gian và chi phí là những mối quan tâm 
chính”.

“Các máy in kỹ thuật số thường 
khó vận hành phải không?”

SF5330

25 phút

8 phút

Máy sao chép đen trắng/Máy in Laser (40 ppm)

Chương trình A Chương trình B

Bản gốc

Nhóm 1
Bản gốc A

20 trang

30 trang

10 trang

Bản gốc B

Bản gốc C

Tối đa 20 
bản gốc

20 trang

30 trang

40 trang 40 trang

50 trang

20 trang 2 bộ

1 bộ

1 bộ

2 bộ

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Tối đa 
9,999 trang

Tối đa 
99 bộ

Khối lượng in và chi phí mỗi bản in

Chi phí mỗi bản in

Số lượng bản in

Ch
i p

hí 
in 

trê
n m

ỗi 
bả

n i
n

Chi phí mỗi bản in của một máy 
photocopy thông thường
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*Khi sử dụng định lượng giấy sau; 64 gsm đến 80 gsm

In tốc độ cao 130 ppm
Đạt tốc độ in 1000 trang trong khoảng 8 phút. Tốc độ in nhanh đến không 
ngờ sẽ hỗ trợ yêu cầu in lượng lớn giấy tờ của bạn một cách hiệu quả..

Quick Master Making mode 
Một chức năng mới, chế độ ưu tiên tốc độ, rút ngắn thời gian tạo bản chính mà vẫn 
duy trì chất lượng hình ảnh cao.

Nạp giấy số lượng lớn
Khay giấy có sức chứa 1000 tờ* dùng để 
nạp và nhận giấy, đảm bảo in liên tục 
không bị gián đoạn trong khoảng thời 
gian dài hơn.

MỚI
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300 × 300 dpi                        300 × 600 dpi

Red

Teal

Crimson

Bright Red

Blue

Hunter 
Green

RISO-
Marine Red

Medium
Blue

Gray

Burgundy

RISO-Fed. 
Blue

Light Gray

Brown

Purple

Fluorescent
 Pink

Yellow

Flat Gold

Fluores. 
Orange

Green

Orange

Gold

675 mm

1515 mm

1065 mm

670 mm

1415 mm

1215 mm

1240 mm

780 mm

670 mm

Đa dạng các màu mực
Có 21 màu chuẩn cùng với 50 màu tùy chỉnh. Màu in đa dạng có thể đáp ứng yêu 
cầu của nhiều công việc in khác nhau.

Nhiều chức năng khác giúp tạo ra bản in tối ưu
• Điều khiển chân đế tự động
• Chức năng mực mịn
• 4 chế độ xử lý hình ảnh: Đường thẳng, Ảnh, Bộ đôi và Bút chì

In ở độ phân giải 300 × 600 dpi với chất 
lượng hình ảnh cao 
Độ phân giải được cải thiện cho cả tính 
năng quét và in. Điều này giúp bản in 
sắc nét và rõ ràng với chất lượng hình 
ảnh cao nhất.

Các tính năng nâng cao để bản in rõ hơn 
Chất lượng quét cao  
Bộ quét có thiết kế mới đạt được độ tô màu dần rất mịn kể cả với hình ảnh.

• Giảm số lượng vùng tô sáng bị vỡ hạt qua mô tả chấm cân bằng

Cải tiến chức năng xử lý hình ảnh 
Giảm hư hại hình ảnh thông qua tính năng xử lý hình ảnh được cải thiện, tạo ra bản 
in rõ ràng hơn.

• Thu nhỏ các bóng bị che thông qua tính năng sửa gamma nâng cao
• Đường viền sắc nét nâng cao đường nét

Bảo mật thẻ IC
Bảo mật nâng cao nhờ bộ kích hoạt thẻ IC 
tùy chọn. Chỉ người dùng được cấp phép 
mới có thể thực hiện lệnh in, điều này có tác 
dụng ngăn chặn tiết lộ thông tin của các tài 
liệu mật.

Báo cáo sử dụng
Dòng SF cung cấp RISO Copy Count Viewer để đếm số lượng bản in ra của người 
dùng, rất hữu ích để hiểu rõ chi phí và giới hạn sử 
dụng. Kết quả cộng gộp có trên bản in ra, ổ USB flash 
hoặc email.

Bạn có thể in hình ảnh và văn bản với 
chất lượng vượt trội.

“Chúng tôi không muốn phải 
thỏa hiệp về chất lượng bản in”.

Chúng tôi hỗ trợ quản lý thông tin và 
vật tư tiêu hao.

“Chúng tôi quản lý thông tin và vật tư 
tiêu hao bằng cách nào”.

Chúng tôi cũng rất quan tâm đến các 
vấn đề môi trường toàn cầu.

“Sinh thái là một vấn đề quan 
trọng đối với tất cả chúng ta”.

Cải tiến

Cải tiến

MỚI

Giảm số lượng vùng sáng 
bị vỡ hạt

Giảm thiểu số lượng các bóng 
bị che

Tiêu chí

[Màu tùy chỉnh]
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Thân thiện với sinh thái
Dòng SF tiêu thụ 1/10 năng lượng so với nguyên tắc Energy Star. 
 • Đủ điều kiện theo ENERGY STAR® và được chứng nhận RoHS
• Tuân thủ chỉ thị ErP ở Châu Âu
• Tiêu thụ ít điện năng hơn và phát ít nhiệt hơn
• Hệ thống tiết kiệm năng lượng

Mực dầu từ cám gạo 
Mực dầu từ cám gạo góp phần tạo nên môi trường bền vững. Thường bị sử dụng 
lãng phí theo các cách khác, cám gạo là một nguyên liệu thô không có VOC được 
trích xuất dầu để làm mực. Sau đó, nguyên liệu này có thể được dùng làm phân hóa 
học hoặc thức ăn cho vật nuôi.

MỚI


