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Leírás
A RICOH Pro C9100 egy gyors, nagy teljesítményű és sokoldalú digitális nyomtató, mely
igen magas nyomtatási minőséget biztosít a nyomtatási költségek emelkedése nélkül.
Használatával a cégek egyedi arculata alakítható ki a piaci igényeknek megfelelően.
A RICOH Pro C9100 a nyomtatási munkafolyamatokat minimalizálja, az előkészítési
munkát egyszerűsíti az olcsóbb nyomtatás érdekében.
A 130 oldal/perc nyomtatási sebességgel gyorsan lehet áttérni a következő nyomtatási
munkára.
A RICOH Pro C9100 nyomda berendezés főbb egységei és jellemzői
Pro 9100 digitális nyomógép, 4 színes verzió, 2 beépített tálcával (5 000 ív alap
berakási kapacitással),
Fiery E-43 nagyteljesítményű külső, nyomdai környezethez optimalizált
nyomtatásvezérlő
EFI Fiery Command Workstation RIP szoftver licensz
Mechanikai ívsimító egység
Aktív kimeneti papír hűtőegység
Beépített spektrális nyomatminőség ellenőrző egységgel
Automata papírméret ellenőrző és korrigáló egységgel
Mechanikai elő- hátolda
nagyméretű ívek (700 mm X 330 mm) adagolására alkalmas vákuumos adagolással
működő papír adagolótálca, 700 mm-es ívek automatikus duplex
nyomtatása
automata papírfelismerő rendszer (media identification unit)
Operátor által cserélhető alkatrészek a nagyobb rendelkezésre állás érdekében

A berendezés rendszer specifikációja:
Nyomtatási / másolási folyamat:
4 dobos száraz elektrosztatikus átviteli rendszer belső átviteli szalaggal
Olaj nélküli övfúziós módszer
Kezelőpanel:
Színes SVGA vezérlőpult, 10,4 "LCD érintőképernyő
Nyomtatási felbontás
Akár 1200 x 4800 dpi
Max. Nyomtatható terület
323 mm x 480 mm - normál
323 mm x 692 mm - túlméretes tálca opció használata esetén
Kimeneti sebesség
Pro C9100: 110 ppm (FC / B & W)
Papírkapacitás

Normál: 1. tálca: 2200 lap, 2. tálca: 2200 lap
Opcionális vákuumadagoló LCT 3. - 8. tálca: 2200 lap minden tálcához
Kézitálca: 550 lap
13 "x 19,2" (normál)
13 "x 27,5" (opcionális)
Papír súlya
1. és 2. tálca: Vákuumadagoló / levegősegítő 52,3 – 400 g/m2
Sima papír, bevont papír, újrahasznosított papír, előnyomtatott, fejléces, előlyukasztott,
lapfüles, áttetsző papír, boríték, texturált papír, címkepapír
3. - 8. tálca: vákuumadagoló / levegősegítő 52,3 – 400 g/m2
Túlméretes tálca: l regiszter egységgel 52,3 - 300 g/m2
Kézi tálca egység: 52,3 - 216 g/m2
Duplex: 52,3–400 g/m2
Max. Havi mennyiség
Havi 1.000.000 oldal

Teljesítményigények
208-240 V, kevesebb, mint 60A (30A x 2), 50/60 Hz
Maximális energiafogyasztás
Kevesebb mint 9000 W
Tipikus villamosenergia-fogyasztás
Pro C9100: 27,5 kWh / hét
Méretek Sz x Mé x Ma
2520 mm x 990 mm x 1500 mm
Súly
Kevesebb, mint 1000 kg

