especiﬁcações do controlador integrado de impressão GDI
RISORINC/CII

PDL
protocolos

TCP/IP, HTTP, HTTPs (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Puerto 9100 (porta RAW)

sistemas operacionais
suportados

Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP (versão 32-bit), Microsoft® Windows Server 2003 (versão 32-bit),
Microsoft® Windows 2000 Server, Microsoft® Windows Vista® (versão 32-bit)

fontes instaladas

Não

emulação

Não

interface

Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T (2 portas))

CPU

Intel® Celeron®-M440 (1.86 GHz)
1 GB

memória
*7

disco rígido

Capacidade 160 GB; Disponível para usuário 140 GB

sistema operacional

Linux

especiﬁcações ComColor 9050R
suporte de cor

Full color

tipo de impressão

Jato de Tinta em linha de alta velocidade

Bandeja Padrão: 12-lb bond até 56-lb bond
(46 até 210 GSM), papel comum

tipo de tinta

Pigmentada a base de Óleo
(Ciano, Magenta, Amarelo, Preto)

Bandeja de Alimentação 14-lb bond até 28-lb bond
(52 até 104 GSM), papel comum

resolução

Padrão: 300 dpi (direção principal) x
300 dpi (direção transversal)

peso do papel

modo de alimentação papel/ Bandeja Padrão: 1,000 folhas
capacidade bandeja papel*4 (ou empilhamento até 4 5/16” [110 mm] de altura)

Bandeja de Alimentação 500 folhas x 3 bandejas
(ou empilhamento até 1 15/16” [50 mm] de altura)

Fina: 300 dpi (direção principal) x
600 dpi (direção transversal)
níveis de tons

Para cada cor CMYK (8 níveis de ton)

capacidade de impressão 9,999 folhas
contínua

processamento
resolução

Padrão: 300 dpi x 300 dpi
Fina: 300 dpi x 600 dpi
Ajuste de bordas: 600 dpi x 600 dpi

capacidade bandeja saída*4 Padrão: 500 folhas
(ou empilhamento até 2 3/8” [60 mm] de altura)

tempo de aquecimento

2 min. 45 seg. ou menos (Temperatura Ambiente [20°C])

Opção: 1,000 folhas (com bandeja de saída direta
de auto empilhamento ou bandeja de saída direta
de empilhamento largo, opcionais)

*1

tempo de primeira
Impressão

Monocromática: 8 seg. ou menos (em A4-R,
orientação retrato usando a modalidade monocromática)
Cor: 8 seg ou menos*1 (em A4-R, orientação retrato
usando a modalidade cor)

alimentação

AC 100-240 V, 10-5 A, 50-60 Hz

consumo

velocidade de impressão
contínua*2

A4-R frente: 150 ppm; Duplex: 150 ppm (75 folhas)
Carta-R frente: 146 ppm; Duplex: 146 ppm (73 folhas)
A4 frente: 110 ppm; Duplex: 110 ppm (55 folhas)
Carta frente: 116 ppm; Duplex: 116 ppm (58 folhas)
B4/Ofício frente: 90 ppm; Duplex: 90 ppm (45 folhas)
A3 frente: 80 ppm; Duplex: 80 ppm (40 folhas)
D- carta frente: 78 ppm; Duplex: 78 ppm (39 folhas)

Máx.: 1,000 W
Pronta*5: 250 W
Inativa: Máx. 45 W
Hibernando*6: Máx. 1 W

ruído

Máx. 68 dB (durante impressão)

ambiente de trabalho

Temperatura: 59°F a 86°F (15°C a 30°C)
Umidade: 40% a 70% RH (sem condensação)

dimensões (L x P x A)

Em uso: 46 1/16” x 27 3/8” x 40 3/16”
(1,170 x 695 x 1,020 mm)

peso

386 lb (175 kg)

espaço requerido
(L x P x A)

Com portas e bandejas abertas:
47 5/8” x 48 7/16” x 40 3/16”
(1,210 x 1,230 x 1,020 mm)

rente/verso (duplex)

Padrão

tamanho do papel

Bandeja Padrão Externa Máximao: 13 3/8” x 21 5/8”
(340 x 550 mm); Mínima: 3 9/16” x 5 13/16”
(90 x 148 mm)
Bandeja Interna Máx. 11 11/16” x 17” (297 x 420 mm);
Mín.: 7 3/16” x 7 3/16” (182 x 182 mm)

área de impressão

Máxima 12 3/8” x 21 9/16” (314 x 548 mm)

área de impressão
garantida*3

Padrão margem de 1/8” (3 mm)
Máxima margem de 1/16” (1 mm)

Com bandejas fechadas:
45 1/4” x 27 3/8” x 39” (1,150 x 695 x 990 mm)
*1 Garantido com no mínimo de 10 minutos após o último trabalho de impressão
*2 Baseado em papel comum ou reciclado (23-lb bond [85 GSM]), e densidade de impressão 3 (Padrão). Imagem
usada: Teste padrão da medida da impressão (Amostra da medida de cor 2 [JEITA padrãoJ6]).
*3 A margem para impressão de envelopes é de 3/8” (10 mm). Para Impressão de imagens a área garantida de
impressão é de 1/8” (3 mm) das bordas do papel.
*4 Baseado em papel comum ou reciclado (23-lb bond [85 GSM])
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*5 Não imprimindo
*6 Referido como “Stand-by” no manual do usuário
*7 Um gigabyte (GB) é calculado como 1 bilhão de bytes

Acelere suas
comunicações em cor!

ComColor
9050R

®

Impressora Jato de Tinta
de Alta Velocidade

Tinta e Innovação

Livros e manuales

ComColor 9050R
®

Sua impressora jato de tinta de altíssima velocidade,
conﬁável e com custo baixo para documentos até tamanho
Tablóide (A3) e maiores
¡Finalmente! Uma alternativa tecnológica para fotocopiadoras, oferecendo
impressão jato de tinta colorida de altíssima velocidade com desempenho
incrível que vai além de suas necessidades de impressão. A ComColor 9050R
redeﬁne a categoria de impressora de produção, oferecendo impressão

Documentos transaccionales

150
PPM

Velocidade

Envelopes e Diferentes Tipos de Papéis

A 150 páginas por minuto*1, las ComColor 9050R podem
imprimir 1.000 páginas coloridas em pouco mais de 7
minutos—sem redução na impressão duplex.*2

A ComColor 9050R imprime em uma grande
variedade de tipos de papel, incluindo papel
reciclado, cartões e envelopes.*3

Eﬁciente em Termos de Custo

Scanner e Copiadora

O custo de impressão nas impressoras RISO, quer seja
em preto e branco ou colorido, é aproximadamente

O scanner opcional de 40 ppm da RISO escaneia a
600 dpi e melhora a funcionalidade.*4

metade do custo das copiadoras.

Recursos-padrão

Meio Ambiente
Certiﬁcadas pela “ENERGY STAR”, a impressora
ComColor 9050R utiliza um método de impressão sem
aquecimento, sem impacto, sem exigências especiais

colorida a 150 ppm*1, controles simples e intuitivos e recursos de produção de

de força e de baixíssimo consumo de energia —

impressão resistente. Esteja você em um escritório interligado a uma rede em

somente 1.000 watts durante a impressão. Além disso, a

ou pequenos ambientes comerciais, este sistema jato de tinta multifuncional

embalagem dos acessórios é reciclável.

imprime, escaneia e copia documentos em cores e preto e branco a um custo

Conﬁabilidade

IS900C Adobe PostScript RIP Opcional

baixíssimo.

Ciclo de trabalho de 500.000 cópias ao mês.

Acrescente o IS900C e você terá disponíveis
diversos recursos avançados, incluindo agrupamento
de diversas máquinas, divisão de tarefas,
arquivamento, download de fontes, impressão
em diversas bandejas, impressão de formulários,
ﬁlas personalizadas de impressão, adição de capa,
anotações e cabeçalhos.

A ComColor 9050R é uma impressora única em sua classe. A 150 ppm, a
ComColor 9050R é a impressora jato de tinta colorida com alimentação de

Escolha a Bandeja com a Face para Baixo
ou a Bandeja de Deslocamento com a
Face para Baixo ao melhor terno suas
necessidades da
impressão

folhas mais rápida do mundo. Ela pode facilmente lidar com documentos
transacionais complexos, tais como faturas e declarações, além de
correspondências diretas personalizadas, livros e muito mais. Três bandejas
de mídia ampliam ainda mais suas opções, possibilitando impressões de
Postales e cartolina

diversos tamanhos.
Com design elegante e tamanho compacto, a ComColor 9050R oferece

Unidade de acabamento multifuncional
opcional

Sem redução
de velocidade
para frente e
verso
(duplex)

¿Precisa grampear, perfurar, agrafar, prensar as
páginas ou dobrar documentos para reuniões,
propostas, newsletters, correspondências ou
manuais? A Unidade de Acabamento da RISO facilita
seu trabalho.

150 ppm

capacidades de impressão que podem ser expandidas. Utilize o controlador

Autenticação IC Opcional

de impressão integrado GDI para processamento eﬁciente da maioria dos
trabalhos de impressão, ou acrescente o IS900C, um controlador Adobe®
PostScript® 3TM para trabalhos com grandes quantidades de gráﬁcos. A

Aprimore o recurso integrado de Gerenciamento de
Usuário da impressora ComColor 9050R adicionando
o Kit II de Autenticação IC para reconhecimento sem

As três bandejas
aceitam papel
até 11” x 17”

ComColor 9050R é projetada para todas as suas necessidades proﬁssionais,
proporcionando conﬁabilidade a longo prazo e uma vantagem lucrativa em
Envelopes

Os recursos-padrão incluem impressão frente e verso
(duplex) automática sem redução da velocidade.
Além disso, usufrua dos diversos tamanhos de
impressão, impressão garantida, arquivamento,
scanner para e-mail*4 ou memória USB (pen drive*4),
autorreconhecimento de trabalhos coloridos e em
preto e branco impressão múltipla, paginação e
impressão de folhetos/livretos.*5, *6

ambientes de impressão de médio a alto volume.
*1 150 ppm A4, 146 ppm carta

PIN de cada usuário registrado.
O sistema reciclável de tinta apresenta
uma caixa de cartão reciclável e uma bolsa
plástica descartável

*1 150 ppm A4, 146 ppm carta
*2 Saída contado em imagens

Sistema Jato
de tinta de
qualidade comercial

*3 Kit de Alimentação de Papel Especial Opcional pode ser necessário para
determinados tipos/gramaturas
*4 Recurso de escaneamento disponível apenas com Scanner opcional
*5 Impressão de folhetos/livretos requer Unidade de Acabamento opcional
*6 Alguns acessórios opcionais podem ser necessários

