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Poskytovatelia tlačových služieb majú teraz nástroj 
pre zvýšenie obratu, zníženie prevádzkových nákladov 
a podporu rastu svojho podnikania. To všetko vďaka novému 
modelovému radu farebných digitálnych produkčných 
zariadení Ricoh Pro™ C9200.

Rad Pro™ C9200 vychádza z úspešnej technológie 
platformy Ricoh ProTM C9100 a ponúka vyššiu kvalitu tlače 
s vynikajúcou registráciou papiera. Jej nová technológia 
automatickej diagnostiky farieb zabezpečuje farebnú 
konzistenciu a stabilitu farieb tým, že deteguje a upravuje 
jemné odchýlky farebnej tonality pri tlači.

Rozšírenie kapacity tlačových médií je možno vďaka 
schopnosti zariadenia tlačiť na predĺžené formáty 
s dĺžkou až 1 030 mm pri automatickej obojstrannej tlači 
a pri jednostrannej tlači až do dĺžky formátu 1260 mm 
s maximálnou gramážou 450 g/m2.

Produktivita týchto modelov sa zvýšila na rýchlosť tlače 
až 115 str./min (A4) v prípade Pro™ C9200 alebo 135 str./
min (A4) v rámci zariadenia Pro™ C9210. Okrem toho ešte 
väčšiu efektivitu a všestrannosť umožňuje výber prídavných 
zariadení, ktoré je možné do linky pripojiť pre výrobu 
širokej škály tlačových aplikácií. Nový, intuitívny, dotykový 
ovládací panel s veľkosťou 17“ sprostredkuje lepšie ovládanie 
a nastavenie celej konfigurácie stroja. 

Neprerušovaná prevádzka je možná zásluhou vylepšeného 
ovládania pre čistenie. Maximálna doba prevádzkyschopnosti 
je zabezpečená vymeniteľnými jednotkami a funkciou 
doplnenia tonera v priebehu tlače.

Pre tieto typy strojov je k dispozícii rad digitálnych front 
endových radičov, napr. Fiery E-45 a E-85 od firmy EFI alebo 
vysoko výkonný tlačový server DFE TotalFlow R-62 od Ricoh, 
ktorý ponúka vynikajúcu integráciu s rôznymi riešeniami 

predtlačovej prípravy, vrátane Prinergy od spoločnosti Kodak 
a Apogee značky Agfa. Ako voliteľná možnosť je k dispozícii 
podpora protokolu IPDS pre tlačové prostredie AFP datastream.

„Neexistuje žiadna ďalšia farebná digitálna platforma, 
ktorá by výkonom a vlastnosťami zodpovedala Ricoh Pro™ 
C9200,“ komentuje Josef Flessig, produktový manažér pre 
Commercial & Industrial Print RICOH Slovakia a RICOH 
Czech Republic. „Všetky jej pokročilé vlastnosti boli 
vyvinuté tak, aby bola schopná vyššej kvality, zákazkovej 
výroby so širším rozsahom poskytovaných služieb, tlačou 
na širší výber typov substrátov, ku ktorým patria syntetické 
materiály, prepisovací papier a natierané i nenatierané papiere 
a obálky. To všetko pomáha poskytovateľom tlačových 
služieb maximalizovať prevádzkyschopnosť výroby, zvyšovať 
efektivitu s nižšími nákladmi a vyšším ziskom, a reagovať 
na stále rastúce požiadavky trhu.“

Modelový rad zariadení Ricoh Pro™ C9200 bude 
k dispozícii v regióne krajín EMEA od júna 2018.
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Nová DTG tlačiareň Ricoh Ri 100 pre priamu tlač na textil - str.39.

Spoločnosť Ricoh predstavila nové farebné zariadenie Ricoh Pro™ C9200.

Ricoh Pro™ C9200
Nový rad produkčných tlačiarní Ricoh Pro™ C9200 
edície Grafik Art zvyšuje ziskovosť firiem.
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Ri 100 pre priamu tlač na textil

Tlačiareň je ideálna pre kreatívnych podnikateľov, ktorí 
s potlačou textilu buď začínajú alebo chcú svoje služby 
rozšíriť o nový profitabilný produkt. Ricoh Ri 100 spája 
vysokú kvalitu výstupu a jednoduché použitie, to všetko 
za dostupnú cenu. Svoje uplatnenie nájde v nízkonákladovom 
či kusovom produkčnom segmente.

 Najnovší prístroj značky Ricoh obohatí portfólio DTG 
tlačiarní, v ktorom figurujú v nedávnej dobe novo na trh 
uvedená Ricoh Ri 3000 a Ri 6000. Model Ri 100 umožňuje 
podnikateľom zákazkovú tlač propagačných a osobných 
predmetov, ako sú tričká, textilné tašky, návleky na vankúše 
alebo mikiny. S Ri 100 môžete priamo tlačiť na širokú 
škálu materiálov, od 100 % bavlny až po zmes s minimálne 
polovičným podielom bavlny.

Model Ri 100 umožňuje poskytovateľom tlače pružne 
reagovať na meniace sa potreby koncových užívateľov. 
Zaručuje dynamickú ponuku rýchlej, vysoko kvalitnej 
digitálnej tlače bez obmedzenia množstva na minimálny 
odber. Očakáva sa, že sa stane populárnym nástrojom 
v celom rade odvetví a rôznych aktivít, vrátane módnej 
tvorby, výroby domácich dekorácií, na základných, stredných 
aj vysokých školách, vo firmách, v malých a stredných 
podnikoch, v rôznych organizáciách a skupinách, v turistike, 
športových kluboch či pri charitatívnych akciách.

Jednoduchý ovládač tlačiarne Ri 100 podporuje bezdrôtovú 
tlač z ľubovoľnej aplikácie alebo počítača na pracovisku. 
Pritom jednoduché, užívateľsky prívetivé funkcie automatickej 

údržby sa starajú o prevádzkyschopnosť tlačiarne. 
Pre vylepšenie grafiky a pridávanie textu je k dispozícii softvér 
pre dodatočné úpravy.

Tlačiareň Ri 100 pre priamu tlač na textil využíva 
univerzálnu piezoelektrickú atramentovú technológiu Ricoh, 
ktorá dodáva kvalitnú tlač s vysokou ostrosťou. Premenlivá 
veľkosť kvapky atramentov umožňuje tlač detailných kresieb 
a fotografií s plynulým prechodom v rozlíšení 1200 x 1200 dpi.

Josef Fleissig, produktový manažér pre produkčnú tlač 
Ricoh Slovakia dopĺňa: „Veľmi vítame, že tento kompaktný 
produkt za rozumnú cenu môže stavať na úspechu našich 
predchádzajúcich tlačiarní Ri 3000 a Ri 6000. Tieto dva 
modely tlačiarní radíme do kategórie – Industrial printing. 

To znamená, že cieľovým zákazníkom 
je ten zákazník, ktorý v tomto segmente 
podnikania má už svoju klientelu s vysokým 
záujmom o tlač. Biely atrament umožňuje 
tlač na farebné a čierne materiály s výborným 
výsledkom a kvalitou tlače. Vďaka softvéru 
AnaRip máte svoje náklady pod kontrolou 
a príprava dát pre CMYK alebo W+CMYK je 
veľmi jednoduchým počinom. Naimportujete 
obrázok zo širokej škály farieb, vyberiete 
farbu textílie a jednoducho nastavíte veľkosť 
a pozíciu obrazu. Softvér sa sám postará 
o prípravu podkladových dát pri tlači 
na tmavé materiály, čím sa veľmi skracuje 
a zjednodušuje príprava pre tlač. Potom 
už len stačí vložiť materiál, ktorý má byť 
potlačený a jednoduchým stlačením tlačidla 
„Print“ tak vykonáte tlač. Po zafixovaní 
obrázku v tepelnom lise je tričko pripravené 
na použitie.“

Dostupnosť modelu Ricoh Ri 100 a naozaj 
jednoduché použitie určite priláka nových 
profesionálov aj amatérov k možnosti 
dekorácie textilu a umožní komerčným 
firmám rozšíriť ponuku ich služieb. Ricoh 

momentálne ponúka kompletné portfólio priamej tlače 
na textil s kompletným riešením od jediného dodávateľa.

Voliteľným prvkom vo výbave tlačiarne je zariadenie 
s označením Ricoh Rh 100. Toto riešenie šetrí pracovný 
priestor a eliminuje potrebu samostatného tepelného lisu.

Spoločnosť Ricoh uvádza na trh novú, cenovo dostupnú DTG tlačiareň s označením RICOH Ri 100. Týmto 
krokom sa rozširujú možnosti pre nové aj existujúce firmy, poskytujúce služby v oblasti tlače na textil.


