


Tiskárny RISO řady EZ2 

nabízejí nepřekonatelnou kombinaci rychlosti, 

univerzálnosti, pohodlí a ekonomičnosti. Snadná a 

intuitivní obsluha je zajištěna promyšlenou konstrukcí, 

díky níž lze ovládat zařízení a doplňovat spotřební 

materiál zepředu. Možnost tisku na širokou škálu 

typů papíru a rozsáhlá paleta barev nabízí všestranné 

využití.

Srovnání s klasickými kopírkami vás přesvědčí 

o nízkých provozních nákladech. A vysoká rychlost 

tisku vám umožní vytisknout tisíc kopií během pouhých 

osmi minut.

Ekonomický, rychlý 
a výkonný tisk
Promyšlená konstrukce pro snadnou obsluhu

Skenování vázaných 
dokumentů
Plochý skener umožňuje rychle a 
pohodlně skenovat a tisknout váza-
né dokumenty, aniž byste je museli 
rozdělovat na jednotlivé listy. Budete 
také ušetřeni problémů se zaseká-
váním originálů, ke kterému dochází 
při použití podavače dokumentů, 
když jsou na předloze nalepené 
fotografie nebo obrázky. 

Čelní obsluha stroje
Promyšlená konstrukce umožňuje 
snadné vkládání matric a výmě-
nu tiskových bubnů. Přední část 
tiskárny se dá široce otevřít a držák 
matrice se vytáhne jako zásuvka, 
aby se dala snadno založit nová role 
matrice.

Snadné doplnění tiskové 
barvy
Instalace nové patrony s barvou 
nemůže být snadnější. Stačí zasu-
nout patronu, otočením ji zajistit 
a zavřít kryt tiskárny. Tak vypadá 
realizace koncepce snadné a čisté 
obsluhy zařízení RISO.

Různobarevné tiskové bubny
K dispozici je rozsáhlá paleta barev 
pro tisk atraktivních dokumentů. 
Nízká hmotnost bubnů umožňuje 
jejich snadnou výměnu. Můžete si 
vybrat ze škály standardních nebo 
doplňkových tiskových barev, což je 
ideální například pro tisk dokumen-
tů v unikátních firemních barvách.

* Kvůli odlišné technologii tisku mohou 
být barvy v tomto prospektu jiné, než na 
zařízení RISO.  

Schránka na použité 
matrice NOVINKA

Nová konstrukce ještě více zjedno-
dušuje likvidaci použitých matric: 
schránka se jednoduše vytáhne 
a jedním pohybem vyprázdní do 
odpadkového koše.

Zvětšování a 
zmenšování originálů
Pomocí sedmistupňového 
nastavení můžete zvětšovat 
(tři měřítka: 141%, 122%, 

116%) nebo zmenšovat (čtyři 
měřítka: 94%, 87%, 82%, 71%) 
originály se standardním formá-
tem na papír s jiným standardním 
formátem. Měřítko 94% vám 
například umožní získat větší okraj 
kolem originálu.

Nastavení 
expozice při 
skenování

Pětistupňové nastavení umožňuje 
přizpůsobit skener tmavosti origi-
nálu. Při skenování v režimu Čára 
je k dispozici také automatická 
expozice.

Rychlý tisk
Tiskárny RISO 
jsou pověstné svojí 

rychlostí a řada EZ2 zvládá svoji 
práci v krátkém čase při maximální 
rychlosti tisku až 130 stran za 
minutu.

Nastavení 
pozice tisku
Pomocí tlačítek 

na ovládacím panelu můžete posu-
nout vertikální pozici oblasti tisku 
v rozmezí ±15 mm, abyste mohli 
přesně zarovnat obsah na výtiscích. 
Horizontální posun oblasti tisku 
v rozmezí ±10 mm umožňuje 
kolečko na nakladači. 

Indikátory 
průběhu 
zpracování

Užitečné indikátory vás zbaví 
pochyb o tom, co se právě děje. 
Díky vizuální indikaci stavu zhoto-
vení matrice a tisku budete vždy 
přesně znát průběh zpracování. 

Režim úspory 
energie
Snižte provozní náklady 

automatickým vypnutím tiskárny 
nebo jejím přepnutím do klidového 
režimu po uplynutí uživatelem 
nastavené době nečinnosti. Dobu, 
po které se nepoužívaná tiskárna 
vypne nebo přepne do klidového 
režimu, můžete nastavit na 5, 15, 
30, 60 nebo 90 minut. Klidový 
režim tiskárny signalizuje příslušný 
indikátor. Plný provozní režim tis-
kárny lze obnovit jedním stisknutím 
tlačítka.

RISO i Quality System nabízí 
řadu funkcí pro kvalitní a pohodl-
né zpracování. Patří mezi ně:

– Automatické zajištění optimál-
ní kvality tisku.

– Prevence chyb obsluhy.

– Upozornění na brzké spotře-
bování tiskové barvy/matrice

– Minimalizace plýtvání papírem

Symbol RISO i Quality 
označuje produkt RISO, 
který je kompatibilní 
s RISO i Quality System.

Role matrice bez přírub
Aby bylo vkládání rolí s matricí 
ještě jednodušší, byla původní 
konstrukce, u které bylo třeba 
nasazovat příruby na role s matricí, 
nahrazena integrovaným systé-
mem, který automaticky zajišťuje 
matrici na správném místě.

Ekologicky šetrná 
konstrukce
Tiskárny řady EZ2 jsou zkon-
struovány tak, aby byly šetrné 
k životnímu prostředí. Splnění 
požadavků ENERGY STAR zaručuje 
úsporu energie. Soulad s direkti-
vou EU o omezení nebezpečných 
látek (RoHS) znamená, že zařízení 
nepoužívá škodlivé materiály, 
a dodržování standardů EU o likvi-
daci elektrických a elektronických 
zařízení (WEEE) zajišťuje, že jsou 
tiskárny řady EZ2 po ukončení svojí 
životnosti recyklovány. 

Připojení k PC NOVINKA

Vyberte si jedno ze dvou doplňko-
vých rozhraní – port USB 2.0 nebo 
síťovou kartu – pro připojení tiskár-
ny k PC. Port USB zajišťuje snadné 
kabelové připojení k jednomu PC, 
zatímco síťová karta umožňuje 
začlenění tiskárny do sítě, aby byla 
okamžitě dostupná všem pracovní-
kům v kanceláři.

Větší rozsah gramáže 
papíru
Široká škála použitelné gramáže 
papíru – od 46 g/m2 do 157 g/m2 – 
umožňuje splnit prakticky všechny 
tiskové požadavky. A pokud 
potřebujete ještě větší gramáž, 
nabízí doplňkový podavač kartónu 
zpracování listů s gramáží až 
400 g/m2. 
* Zpracovatelná gramáž závisí na velikosti 
použitého papíru.

Inteligentní plochý skener 
Vestavěný plochý skener umožňuje 
rychlé a pohodlné skenování origi-
nálů až do formátu A3. K dispozici 
je dokonce funkce pro odstranění 
šedého pozadí, které se často 
vyskytuje například při skenování 
novin.

Vylepšené zpracování 
obrazu NOVINKA  
(vyhlazování odstínů)
Čtyři přednastavené režimy – Čára, 
Foto, Duo a Tužka – umožňují 
rychlou volbu optimálního režimu 
skenování podle obsahu dokumen-
tu. Režim Čára je vhodný pro doku-
menty obsahující pouze text, režim 
Foto pro fotografie nebo ilustrace, 
režim Duo pro dokumenty s textem 
i obrázky a režim Tužka pro kresby 
tužkou. Nová funkce vyhlazování 
odstínů, kterou je možné nastavit 
přes ovladač tiskárny, zajišťuje 
plynulé přechody odstínů u rastro-
vaných fotografií. 

Systém kontroly kopírování 
(přehled počtu kopií) 

NOVINKA

Funkce pro správu uživatelů umož-
ňuje zadávat uživatele a nastavovat 
omezení přístupu a limity použití. 
Můžete také získat výpis o použití 
stroje.


