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Unikátní způsob tisku.

A3
130 stran/min

Velký LCD dotykový displej

Tisk z USB fl ash paměti
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Další informace získáte u:

Tiskový buben RISO EZ A3

Automatický podavač dokumentů RISO AF-VI

Podavač kartónů

Separátor výtisků RISO IV:N III

Kontrola počtu kopií RISO IV:N

Postscriptová jednotka RISO Controller IS300

RISO síťová karta

Karta pro ukládání dokumentů DM-512CF

RISO ovladač tiskárny pro Macintosh

RISO účtovací nástroj

Spotřební materiál
Role matrice RISO MASTER eZ TYPE (220 listů)
Patrona s barvou RISO INK eZ TYPE (1000 ml)

Způsob zhotovení matrice / Typ tisku
Typ originálu
Velikost originálu

Hmotnost/gramáž originálu

Skenovaná plocha (max.)
Velikost tiskového papíru

Kapacita nakladače
Gramáž tiskového papíru

Režim zpracování obrazu
Rozlišení

Doba vytváření matrice
Tisková plocha (max.)
Měřítko reprodukce

Rychlost tisku
Nastavení pozice tisku
Zásobování barvou
Podávání/odstranění matrice
Kapacita schránky použitých matric
Uživatelské rozhraní
Napájení

Rozměry (ŠxHxV) bez podstavce

Hmotnost bez podstavce

Vysokorychlostní digitální zhotovení matrice / Plně automatický průtiskový tisk
Knihy, jednotlivé listy
Při použití předlohového skla: 50 mm x 90 mm – 310 mm x 432 mm
Při použití podavače dokumentů AF-VI (doplněk): 100 mm x 148 mm – 310 mm x 432 mm
Při použití předlohového skla: max. 10 kg
Při použití podavače dokumentů AF-VI (doplněk): 50 g/m2 – 128 g/m2

297 mm x 432 mm
Standardně: 100 mm x 148 mm – 310 mm x 432 mm
Se širokým vykladačem: 100 mm x 148 mm – 310 mm x 555 mm
1000 listů (64 g/m2)
Standardně: 46 g/m2 – 210 g/m2

Při použití podavače kartónů (doplněk): 100 g/m2 – 400 g/m2

Čára, Foto (Standardní/Portrét/Skupina), Duo, Tužka
Rozlišení skenování: 300 dpi x 600 dpi
Rozlišení tisku: 300 dpi x 600 dpi (600 dpi x 600 dpi: hustota perforace matrice)
Asi 20 sekund (pro A4 / na výšku / měřítko reprodukce 100%)
291 mm x 413 mm
4 přednastavená zvětšení: 116%, 122%, 141%, 163%
4 přednastavená zmenšení : 87%, 82%, 71%, 61%
Zoom : 50% – 200% s krokem 1%
Neproporcionální měřítko : vertikální 50% – 200%, horizontální 50% – 200%
Okraj+ : 90% – 99%
60 – 130 stran za minutu (nastavitelná v 5 krocích)
Vertikálně: ±15 mm, horizontálně: ±10 mm
Plně automatické (1000 ml v patroně)
Plně automatické (220 listů v roli)
Asi 100 listů
LCD dotykový panel s indikací průběhu zpracování, čelní obsluha stroje
EZ571A: 220 – 240 V AC, 1,6 A, 50 – 60 Hz
EZ571A(N): 100 – 120 V AC, 3,4 A, 50 – 60 Hz
EZ571E: 220 – 240 V AC, 1,6 A, 50 – 60 Hz
Při provozu: 1415 mm (Š) x 655 mm (H) x 665 mm (V)
Při skladování: 785 mm (Š) x 655 mm (H) x 665 mm (V)
Asi 103 kg

Změny technických údajů vyhrazeny. Parametry se mohou lišit podle regionální modifi kace.
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Digitální průtisková tiskárna EZ571 – 
vynikající volba pro firmu i její pracovníky

2

Co byste potřebovali pro optimalizaci vašich tiskových úloh?
Snížit náklady? Zvýšit rychlost? Zlepšit kvalitu výtisků? 
Řada digitálních průtiskových strojů RISO EZ nabízí nižší provozní náklady, vyšší rychlost tisku a 
produktivitu, s jakou se u běžných kopírek a tiskáren nesetkáte.  

Ukázkovým příkladem těchto zařízení je špičkový stroj EZ571 s nejvyšším rozlišením ve své třídě. 
Dokáže všestranně maximalizovat efektivitu velkoobjemového tisku a zvládnout vše od formulářů až 
po obálky, karty, letáky nebo studijní materiály.

Schopnost tisku přímo z USB flash paměti a velký dotykový displej jsou další zárukou pohodlné 
obsluhy a dosažení požadovaných výsledků. 

RISO EZ571 je skvělá volba pro bezproblémové 
zpracování všech typů tiskových úloh.

Výhodná cena

Produktivita

Vysoká kvalita tisku
Snadné použití

Výdrž a spolehlivost

7

Důraz na ekologii – 
úspora energie a dlouhá životnost

EZ571

EZ571 prošel testem zhotovení jednoho miliónu výtisků. 
Je také šetrný k životnímu prostředí.
Tisk jednoho miliónu výtisků a další zátěžové testy potvrdily špičkovou spolehlivost 
stroje. Je zkonstruován s ohledem na trvanlivost a je proto také ekonomicky velmi 
výhodný.  EZ571 překonává svým výkonem dnešní srovnatelná zařízení a je připraven 
stát se vaším dlouhodobým pomocníkem. 

       Ohled na životní prostředí
EZ571 není příliš energeticky náročný, vystačí 
si přibližně s pouhou 1/6* elektrické energie, 
kterou potřebuje běžná kopírka. Tisková barva 
je vyrobena z ekologického 
sojového oleje. RISO vyrábí pro-
dukty, které splňují mezinárodní 
program Energy Star.

       Kompletní zabezpečení
EZ571 je vybaven zabezpečovacími funkcemi, 
které mohou omezit přístup uživatelů ke stroji 
nebo chránit data, aby se zabránilo nežádoucím 
únikům informací.
Normálně zůstává matrice navinuta na tiskovém 
bubnu, aby se z ní mohlo kdykoliv dále tisknout. 
Při zapnutí režimu utajení je však matrice 
zlikvidována, aby nebylo možné neoprávněně 
tisknout důvěrné dokumenty.

       RISO i Quality System
RISO i Quality System nabízí řadu funkcí pro 
zvýšení kvality výtisků a pohodlí obsluhy. Patří 
sem:
– Automatické zajištění optimální kvality 

tisku.
– Prevence chyb obsluhy
– Upozornění na brzké spotřebování tiskové 

barvy/matrice
– Minimalizace plýtvání papírem
RISO i Quality System umožňuje snadné 
sledování stavu spotřebních materiálů. Stačí 
stiknout informační tlačítko v základním menu 
a objeví se grafi cké znázornění zbývajícího 
množství spotřebního materiálu.

Větší bezpečnost!

*Při srovnání s černobílou kopírkou s příkonem asi 1 500 W.

Pouze od RISO

1. PC rozhraní

2. Schránka použitých matric

3. Nakladač

4. Plochý skener

5. Držák víčka patrony

6.  Snadno instalovatelná 

patrona s barvou

7.  Výsuvná jednotka zhotovení 

matrice

8. Lehký tiskový buben

9. Konektor pro USB flash paměť

10. Vykladač

11. Lišty pro skládání papíru3
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Strana nakladače Přední strana Strana vykladače

Černobílé kopírky/laserové tiskárny

Tisk zablokován Tisk povolenZadejte přístupový kód

Vložte USB fl ash disk

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



Čím větší objem tisku, tím menší cena výtisku. 
Vhodné řešení také pro obálky a karty.

3

Celkové provozní náklady mohou být u klasických kopírek a tiskáren překvapivě 
vyšší, než si myslíte. Digitální průtiskové stroje řady RISO EZ však náklady na tisk 
velkoobjemových zakázek snižují. Jak? Z naskenovaného papírového originálu nebo 
z dat zaslaných z počítače se zhotoví tisková matrice, ze které se dá tiskout levněji, než 
dokážou běžné kopírky, tiskárny nebo outsourcované tiskové služby.

       Režim úspory tiskové barvy
Tento režim minimalizuje použití tiskové 
barvy, což přináší snížení nákladů zejména 
u velkoobjemového tisku.

       Úspora papíru
Pro snížení výdajů za papír lze tisknout několik 
stránek originálů na jeden list papíru.

       Možnost potisku speciálního papíru
EZ571 dokáže pracovat s různými druhy papíru, 
včetně silného papíru, tenkého papíru, obálek 
a karet, takže můžete tisknout více věcí sami a 
omezit outsourcing. Pro další snížení nákladů 
můžete použít levnější papír.

Větší objem tisku – 
ale bez zvýšení nákladů

       Ekonomický režim 

Digitální průtiskový stroj spotřebuje ve 
srovnání s běžnou kopírkou přibližně pouhou 
1/6* energie. Pro další zvýšení úspory energie 
je EZ571 vybaven ekonomickým režimem, 
který minimalizuje spotřebu elektřiny bez 
negativního vlivu na kvalitu tisku. 
Když není stroj chvíli používán, aktivuje se 
automatický klidový režim, který sníží spotřebu 
energie na pouhých 5 W. Po uplynutí určité 
doby nečinnosti se pak stroj automaticky vypne.

Další úspory!

NOVINKA

Počet výtisků a cena za výtisk

Ce
na
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dn
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ku

Počet výtisků

Cena za výtisk

*Při srovnání s černobílou kopírkou s příkonem asi 1 500 W.
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Mimořádná produktivita – 
protože čas jsou peníze

Tisk rychlostí až 130 stran za minutu a přímý tisk šetří čas 
a zvyšují efektivitu.
Potřebujete naráz velký počet výtisků? Nepropadejte panice. EZ571 dokáže vytisknout 
až  130 stran za minutu. To je přes 1 000 stran během pouhých osmi minut – mnohem 
více, než dokážou zvládnout běžné kopírky nebo tiskárny.

       Síťová konektivita*
EZ571 je možné připojit k počítačové síti a 
posílat tisková data a nastavení ze vzdáleného 
PC. K tomuto účelu byl vytvořen ovladač 
tiskárny, který vychází z ovladače použitého pro 
mimořádně úspěšnou řadu strojů RZ10.

       Přímý tisk z USB flash paměti 
Chcete-li tisknout data, i když EZ571 není 
připojen k počítači, stačí zasunout USB flash 
paměť s tiskovými daty přímo do USB konektoru 
stroje. Přímý tisk šetří 
nejen váš čas, ale je také 
pohodlnější.

       Karta pro ukládání dokumentů DM-512CF
Doplňková velkokapacitní karta pro ukládání 
dokumentů DM-512CF se výborně hodí 
pro často používaná data, například pro tisk 
formulářů.

       Bezproblémové stohování papíru i při 
vysokých rychlostech
Díky bočním lištám na vodítkách papíru 
jsou výtisky dobře srovnány i při vysokých 
rychlostech tisku. Konstrukce vodítek vykladače 
umožňuje jejich 
vyklopení směrem 
ven, aby se dal papír 
snadno vyjmout. 

Vyšší produktivita!

EZ571

25 minut

8 minut
NOVINKA

Pouze od RISO

Pouze od RISO

*Vyžaduje doplňkovou síťovou kartu RISO.

Čas potřebný pro tisk 1 000 stran

Černobílé kopírky/laserové tiskárny

Originální dokument
Data z PC

Data z USB flash disku
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Perfektní výsledky tisku – 
vzhled je často důležitý

Kvalitní výtisky z každého typu originálu.

EZ571 tiskne kvalitně veškerý text i obrázky a má všestranné využití – formuláře, obálky, 
letáky, vzdělávací materiály a mnoho dalšího. Stroj se dá snadno připojit k PC pomocí 
USB kabelu a dokáže tisknout dokumenty také přímo z USB flash paměti, abyste získali 
výtisky co možná nejrychleji. Pro připojení k počítačové síti použijte doplňkovou síťovou 
kartu RISO.

       Optimální tisk věrný originálu
Pro dosažení optimálního výsledku je EZ571 
vybaven čtyřmi přednastavenými režimy 
zpracování obrazu: Čára, 
Foto (standardní/portrét/
skupina), Duo (čáry/foto/
bez odstínů) a Tužka 
(tmavší/světlejší).        Výměnné tiskové bubny pro další barvy

Dokumenty lze zvýraznit přidáním další přímé 
barvy. Tiskové bubny stroje jsou lehké a dají 
se snadno vyměnit. K dispozici jsou patrony se 
standardními barvami, uživatelskými barvami 
nebo speciálními barvami na zakázku, které 
mohou dodat fi remním logům atraktivní vzhled.

       Zvýšení kontrastu
Málo výrazné fotografi e lze reprodukovat 
mnohem jasněji pomocí funkce zvýšení 
kontrastu. 

       Tónová křivka
Odstín světlých a tmavých ploch se dá snadno 
korigovat volbou -1, 0 a +1 na velkém LCD 
dotykovém displeji.

       Funkce vyhlazování odstínů
Funkci vyhlazování odstínů, nastavitelnou 
v ovladači tiskárny, lze využít pro plynulejší 
reprodukci barevné škály fotografi í a obrázků.

Mnohem krásnější!

NOVINKA

NOVINKA

Poznámka: Lze použít jen v režimu zpracování obrazu Foto.

Poznámka: Lze použít jen v režimech zpracování obrazu Foto, Duo nebo 
Tužka.

Poznámka: Lze použít jen při rastrování obrazu.

Vyhlazování odstínů zapnuto (145 stupňů)

Vyhlazování odstínů zapnuto (73 stupňů) Hustota rastru: 
71 lpi při výchozím nastavení
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Snadná obsluha stroje – 
žádné nepříjemné komplikace

Tento výkonný digitální průtiskový stroj se dá používat stejně 
snadno, jako kopírka. Obsluhu usnadňuje i LCD dotykový displej.
Nemějte obavy – s tímto strojem je možné pracovat stejně, jako by to byla obyčejná 
kopírka. Nastavení tisku je snadné. Stačí postupovat podle instrukcí zobrazovaných na 
velkém interaktivním dotykovém displeji. 

       Úprava obrazu pomocí funkce RISO Editor 
EZ571 umožňuje snadné nastavení zpracování 
obrazu a separace barev při tisku přímými 
barvami. Oblast zpracování se vymezí 
jednoduše dotykem pera na příslušné části 
obrazu na velkém LCD dotykovém displeji. Pro 
snadnější úpravu detailů lze obraz na displeji 
zvětšit.

       Přizpůsobení menu
Pro maximální usnadnění práce můžete přiřadit 
často používané funkce ke speciálních tlačítkům 
pro přímé vyvolávání funkcí na dotykovém LCD 
displeji.

       Pohodlná likvidace matric
Schránka na použité matrice je kompaktní 
a nainstalovaná ve svislé poloze, takže se dá 
snadnou vyjmout. Při vysypávání matric si 
vůbec nezašpiníte ruce.

       Color Universal Design  
Barvy všech ovládacích prvků byly navrženy 
s ohledem na lidi s poruchou rozpoznávání 
barev a schváleny organizací 
Color Universal Design. Ovládací 
prvky jsou uspořádány tak, aby 
se daly snadno identifi kovat.

Snadnější obsluha!

Speciální tlačítka pro 
přímé vyvolání funkcí

Pouze od RISO

NOVINKA


