Duplicadora digital

Speed Forward Edition

Um novo padrão de rendimento que supera todas as expetativas

SF EII, a nova série de duplicadoras
digitais que satisfaz todas as
necessidades dos utilizadores.
Presente em mais de 190 países e regiões, a RISO tem
satisfeito com êxito as necessidades dos utilizadores,
ouvindo em todos os momentos os consumidores para
melhorar a qualidade dos seus produtos.
A série SF EII é o resultado do trabalho constante em inovação.
Com a velocidade mais rápida da sua categoria, e juntamente
com a sua maior operatividade e qualidade, a série SF dá
lugar a uma dimensão superior de impressão.

Modelos SF 9000 E
600x600 dpi 150 ppm

Modelos SF 5000 E
300x600 dpi 130 ppm
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Produtividade
Alta velocidade de impressão
com a máxima eficiência

Impressão de alta velocidade de 150 ppm*
1000 páginas em aproximadamente 7 minutos. Este rendimento
proporciona uma eficiência excecional em todo o tipo de trabalhos,
especialmente nos de maior volume.
* A velocidade de impressão varia segundo o modelo.
25 minutos
Fotocopiadoras/Impressoras laser Preto e Branco (40 ppm)

7 minutos
Modelos SF9000 E

Custos de impressão extremamente
económicos
A série SF EII imprime a partir de um master. Consequentemente,
quanto maior for o número de folhas impressas a partir de cada
master, menor será o custo por cópia, sendo altamente económico para volumes de impressão médios a altos.

Alta carga de alimentação de papel
As bandejas de alimentação de papel têm uma capacidade
de 1000 folhas*, tanto para a entrada como para a saída,
o que garante uma impressão ininterrupta por um período
mais longo.
* Quando se utiliza a seguinte gramagem de papel: entre 64 g/m2 e 80 g/m2.

Custo de impressão por cópia

Volume de impressão e custo por cópia

Custo por impressão

Custo por impressão de uma
fotocopiadora standard
Número de impressões realizadas

Bandeja de saída facilmente ajustável

Poupança de papel
A disposição da página ao imprimir combina várias cópias
da mesma página ou cópias de várias páginas numa única
folha para poupar papel. Documentos de várias páginas são
condensados para obter um formato de fácil leitura.
Estas funções estão disponíveis no controlador da impressora.

Originais

A bandeja de saída pode ser facilmente ajustada com um
único clique para cada tamanho de papel. O design melhorado permite que os diferentes
tipos de papel impresso sejam
dispostos de forma ordenada
para poder retirá-los mais
facilmente.

Documento de várias páginas
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Usabilidade
Uma experiência de utilização melhorada graças à facilidade
de manuseamento e às suas novas funções

Painel de controlo (Para modelos SF9000 E

)

Painel de controlo fácil de utilização e intuitivo.
As funções de impressão, cópia, digitalização e administração estão ao alcance do utilizador de forma rápida, fácil e
intuitiva através do ecrã tátil LCD a cores de 7 polegadas.

Paper Memory Print

Guia fácil para trocar
consumíveis NOVO
A leitura do código QR,
apresentado no corpo da duplicadora, com um smartphone ou tablet, encaminha-nos
para um vídeo de instruções
no canal do YouTube da RISO
mostrando como substituir
o masters e o cartucho de
tinta, e como esvaziar o
depósito de masters usados.

NOVO

Documento original
O Paper Memory Print é uma função útil quando é difícil imprimir
diretamente a partir de um PC ou
quando não se pode utilizar uma
Impressora laser*
memória USB.
Além disso, a conversão de dados
originais num padrão digital melhora a confidencialidade e ajuda Documento Memória Original
convertido a partir do
a prevenir fugas de informação. (padrão digital
documento original)
Esta função converte facilmente
os dados originais criados num
PC num padrão digital codificado
e impresso.
SF E Series
Ao digitalizar os dados, a série
SF EII recupera os dados originais
descodificando o padrão digital,
alcançando a mesma alta qualiPapel imprimido
dade de imagem de saída que a
processada através do PC.

Programa de impressão por grupos
Criação do Documento Memória Original

A modo de exemplo, é possível imprimir questionários para
três diferentes turmas, A, B e C, com diferente número de
estudantes (ver o Programa A a seguir). Basta configurar
o programa, colocando os três documentos originais no
Alimentador Automático de Documentos (ADF) e após
premir "print" (imprimir) recebe-se automaticamente o
número de cópias solicitado para cada questionário
(ver Programa B a seguir).
Programa A

Digitaliza e imprime o
Documento Memória
Original com o equipamento

Grupo 1

Grupo 2

Programa B
20 pág.

30 pág.

20 pág.

Grupo 3

Grupo 4

40 pág.

40 pág.

50 pág.

Máx.
9999 pág.

* Para obter esta função é necessária uma impressora
laser com uma resolução mínima de 600 ppp.

NOVO

Em caso de alimentação dupla, esta é detetada automaticamente e o utilizador é informado.
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Original A

10 pág.

Original B

20 pág.

Original C

30 pág.

1 conj.

Original

1 conj.

Deteção de alimentação dupla

2 conj.

2 conj.

Máx.
99 conj.

Máx. 20
originais

Função de introdução de papel para
uma classificação mais fácil NOVO
A duplicadora pode ser programada para introduzir uma
folha em branco periodicamente sempre que se imprime um
número determinado de páginas. Isto facilita a classificação
e a confirmação da quantidade de documentos completados.

Deteção automática de tamanhos de
envelope standard NOVO (Para modelos SF9000 E )
A bandeja de alimentação de
papel deteta automaticamente os tamanhos de envelopes
standard, pelo que não requer
a criação de um registo
personalizado.

Cartão de segurança IC
Melhoramento da segurança através de um kit opcional de
ativação de cartões IC.
(É necessário um leitor de
cartões IC separado).
Apenas um utilizador autorizado
pode imprimir para prevenir a
divulgação de informação de
documentos confidenciais.

Relatório de utilização

O Guia de Utilização em PDF pode ser reproduzido de forma
audível (apenas em inglês), para ajudar qualquer pessoa com
dificuldades de visão a utilizar o equipamento.

A série SF EII proporciona uma ferramenta de visualização de
contadores (RISO Copy Count
Viewer) para consultar o número de impressões realizadas
pelos utilizadores, a qual é muito
útil para entender os gastos e as
restrições de utilização.
Os resultados gerais estão
disponíveis mediante impressão
ou dispositivo USB.

Vários focos de impressão

Consola RISO

Função de leitura de texto por voz do
Guia de Utilização em inglês NOVO

A série SF EII oferece várias formas de impressão, segundos
os seus requisitos específicos.
• Equipamento standard de PC-I/F
• Impressão direta a partir de uma unidade flash USB
• Cartão SD geral compatível para armazenamento de dados

(Para modelos SF9000 E )

A consola integra todas as
aplicações num único lugar.
A informação do produto,
os consumíveis e a informação
do sistema podem ser
facilmente geridos a partir do
computador.
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Qualidade
Excelente qualidade de
imagem com 600 ppp,
proporcionando texto claro
e imagens com gradações
suaves
Impressão e digitalização de imagens
de alta qualidade de 600x600 dpi
Alta qualidade de imagem, maior nitidez e clareza.
* Para modelos SF9000 E

Funções melhoradas para um
resultado mais nítido
Digitalização de alta qualidade
O scanner consegue uma gradação de tons mais suave,
mesmo com imagens fotográficas.
• Redução da sobre-exposição de luzes altas através da equalização da trama

As linhas finas, o texto e os gráficos são
digitalizados e reproduzidos claramente numa
impressão detalhada.

Ampla variedade de cores
Estão disponíveis 21 cores standard, 50 cores personalizadas
e cores a pedido especial. Uma ampla gama de cores de
impressão para satisfazer as necessidades de uma grande
variedade de trabalhos de impressão.
Red

Bright Red

RISOMarine Red

Burgundy

Brown

Yellow

Green

Teal

Blue

Medium
Blue

RISOFed. Blue

Purple

Flat Gold

Orange

Crimson

Hunter
Green

Gray

Light Gray

Fluorescent
Pink

Fluorescent
Orange

Gold

[Cores personalizadas]

Outras funções para um resultado
perfeito
• Controlo da cor de fundo
• Função de suavização de tons
• Quatro modos de processamento de imagens: Linha, Foto, Duo e Lápis

6

Função melhorada de processamento de imagem
Diminui a deterioração da imagem através da melhoria do
processamento de imagem, proporcionando um resultado
mais nítido.
• Minimiza as sombras empastadas mediante a correção melhorada de gama
• Extremidades definidas através de uma melhoria de contorno redesenhada

Minimiza as sombras
Reduz os reflexos

Sustentabilidade
Poupança de energia e
considerações ambientais

NOVO

Tinta de óleo de resíduos de arroz

Poupança de energia

A tinta de óleo de resíduos de arroz contribui para a sustentabilidade ambiental.
Aumentou-se a proporção de biomassa dos materiais de
tinta, o que reduz a carga sobre o meio ambiente.
Os resíduos de arroz, que de outro modo seriam desperdiçados, são uma matéria prima sem compostos orgânicos
voláteis (COV), de onde se extrai o óleo para a tinta.
Posteriormente, pode ser utilizado como fertilizante ou alimento para animais.

As duplicadoras digitais RISO não usam toner, pelo que não é
necessário um fusor, geralmente necessário para unir o toner
ao papel.
Recurso a funções de desativação automática e suspensão
depois de decorrido um certo intervalo de tempo,
reduzindo eficazmente o consumo de energia.

Modo de poupança de tinta

As tintas RISO FII type estão certificadas com marcas de
certificação ambiental emitidas por grupos das indústrias da
tinta no Japão.

Mantendo a qualidade de impressão, pode reduzir-se a quantidade de tinta utilizada a 20%.*
* Isto pode variar segundo o modo de impressão, os documentos e outras condicionantes.

[Processo de fabrico]
Planta de arroz

Arroz integral

Arroz polido
Limpeza
do arroz
Comida

Debulha
Refinação
do óleo

Casca de arroz

Recurso desperdiçado
anteriormente

Combinação
de tinta

Tinta de casca
de arroz

Tinta de óleo de
resíduos de arroz

Dimensões (Series SF E )

780 mm

1515 mm

670 mm

1065 mm
1215 mm
1240 mm

670 mm

675 mm
1415 mm
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Acessórios opcionais

Tambor FII Type
Permite a impressão a cores.

TINTA RISO F (1000 ml)

Alimentador automático Separador de
de documentos VII
trabalhos IV, NIII
Digitaliza vários documentos Permite uma fácil separaautomaticamente.
ção das folhas impressas
introduzindo faixas de fita.

Bandeja larga de
empilhamento

Suporte D tipo III

Permite papel até 555 mm.

Suporte N tipo III

Com portas para um armaSuporte sólido com
zenamento adequado e uma abertura frontal para um
aparência impecável.
armazenamento adequado
de consumíveis.

Especificações
Criação de Master/Métodos de impressão
Tipo de original
Tempo de
criação de
master*1

Modo rápido de
criação de master
Modo normal de
criação de master
Scanner

Resolução

Impressão

Área de digitalização (máx.)
Gramagem do papel de impressão
Tamanho do papel de impressão*2
Área de impressão (máx.)
Capacidade da bandeja de entrada
Capacidade da bandeja de saída
Velocidade de impressão
Ajuste de posição de impressão
Modo de processamento de imagem
Rácio de reprodução de impressão
Interface de utilizador

Funções

Interface do PC
Gestão da tinta
Gestão do master/Capacidade residual
Fonte de alimentação
Standard
Acessórios opcionais
conectados*8
Em utilização
Dimensões
(Larg. x Prof. x Alt.) Armazenada
Espaço necessário (Larg. x Prof. x Alt.)

Consumo de
energia

Peso

Kit de alimentação de cartolina
Compatível com papéis entre 100 g/m2 e
400 g/m2.
* Entre em contacto com um representante de vendas da RISO para conhecer os
tipos de papel que podem ser utilizados.

MASTERS RISO F

• Kit RG de ativação do leitor de
cartões IC
• Controlador de impressão para
Macintosh
• RISO Network Kit S10

A3 (220 folhas)

* Apenas nalguns modelos.

• Kit de alimentação de envelopes

Cor

B4 (250 folhas)

Preto

A4 (295 folhas)
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Compatível com papel entre 50 e 120 g/m .

Alta velocidade para a criação do master/impressão totalmente automática
Livro ou folha
SF 9350 EII E: 14 segundos aprox. (A4, alimentação de borda maior)/18 segundos aprox. (A4, alimentação de borda menor)
SF 5230 EII E: 18 segundos aprox. (A4, alimentação de borda maior)
SF 5030 EII E: 20 segundos aprox. (A4, alimentação de borda menor)
SF 9350 EII E: 16 segundos aprox. (A4, alimentação de borda maior)/20 segundos aprox. (A4, alimentação de borda menor)
SF 5230 EII E: 20 segundos aprox. (A4, alimentação de borda menor)
SF 5030 EII E: 22 segundos aprox. (A4, alimentação de borda menor)
600 dpi × 600 dpi
SF 9350 EII E: 600 x 600 dpi, Modo rápido de criação de master: 600 dpi x 400 dpi
SF 5230 EII E/SF5030 EII E: 300 dpi x 600 dpi, Modo rápido de criação de master: 300 dpi x 400 dpi
297 mm × 432 mm
SF 9350 EII: entre 46 g/m2 e 210 g/m2
SF 5230 EII E/SF5030 EII E: entre 46 g/m2 e 157 g/m2
entre 100 mm x 148 mm e 310 mm x 432 mm
SF 9350 EII E: 291 mm x 413 mm
SF 5230 EII E: 251 mm x 357 mm
SF 5030 EII E: 210mm x 290 mm
1000 folhas*3, altura de empilhamento de 110 mm ou inferior
1000 folhas*3, altura de empilhamento de 110 mm ou inferior
SF 9350 EII E: 6 níveis de 60, 80, 100, 120, 130 e 150 (Alta Velocidade *4) ppm
SF 5230 EII E/SF 5030 EII E: 5 níveis de 60, 80, 100, 120 e 130 ppm
Horizontal +/- 15 mm, Vertical: +/- 10 mm
SF 9350 EII E: Linha, Foto (Standard/Retrato), Duo (Standard/Linha/Foto/Sem sombras), Lápis (Escuro/Claro)
SF 5230 EII E/SF 5030 EII E: Linha, Foto, Duo, Lápis
SF 9350 EII E: Zoom (50%-200%), Livre, Rácio de redução de 100%, Margem + (90%-99%), 4 níveis de ampliação (163%, 141%, 122%, 116%), 4 níveis de redução (87%, 82%, 71%, 61%)
SF 5230 EII E/SF 5030 EII E: Zoom (50%-200%), Rácio de redução de 100%, 3 níveis de ampliação (141%, 122%, 116%), 4 níveis de redução (94%, 87%, 82%, 71%)
SF 9350 EII E: Painel a cores
SF 5230 EII E/SF 5030 EII E: Painel LCD
SF 9350 EII E: Imagem, Contraste, Tamanho. Deteção Tamanho do Papel, D-Feed Check, Processo de Ponto, Ajuste de Contraste, Curva de Tons, Disposição, Multi-impressão,
2 up, Sombra Livro, Ajuste Margem Superior e de Encadernação, Digitalização Máx., Poupança de Tinta, Elaboração Rápida de Master, Pré-visualização, ADF Semiautomático*5,
Armazenamento, Sobreposição, Ajuste Velocidade de Impressão, Ajuste Densidade de Impressão, Ajuste Posição de Impressão, Intervalo, Renovar Página, Renovar Página Automática,
Rotação, Controlo Papel Especial, Reverter Saída, Saída Scanner -ADF*5, Paper Memory Print, Separar, Pré-visualização, Programar, Separação de Trabalhos*6, Classificação de folhas,
Memória Trabalhos, Editor, Ação de Entintado, Confidencial, O Meu Acesso Direto, Ecrã do Contador, Relatório do Contador de ID, Cópia de Teste, Impressão Direta, Lista de Trabalhos
USB, Modo de Digitalização, Admin., Standby Automático, Desativação Automática, Desativação Programada, Modo Ecológico, Proteger, Sistema RISO iQuality.
SF 5230 EII E/SF 5030 EII E: Modo de Digitalização do Original, Nível de Digitalização, Ampliação/ReproduçãoD, Processo de Ponto, 2 na mesma página, Livro, Poupança tinta,
Criação rápida de master, ADF Semiautomático*5, Velocidade, Densidade, Posição de Impressão, Programa A/B, Separação de trabalhos*6, Entintado, Confidencial, Ecrã do Contador,
Visualizar o Relatório de Impressões, Teste, Impressão direta, Impressão via dispositivo USB, Configuração de Standby Automático, Configuração de Desativação Automática,
Modo Ecológico, Sistema RISO iQuality.
USB 2.0, Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T*7
Totalmente automática (1000 ml por cartucho)
SF 9350 EII E: Totalmente automática (A3: 220 folhas por rolo aprox.)/Capacidade residual: 100 folhas aprox.
SF 5230 EII E: Totalmente automática (B4: 250 folhas por rolo aprox.)/Capacidade residual: 100 folhas aprox.
SF 5030 EII E: Totalmente automática (A4: 295 folhas por rolo aprox.)/Capacidade residual: 100 folhas aprox.
SF 9350 EII E: CA 100-240 V, 50-60 Hz <3,4-1,6 A>
SF 5230 EII E/SF 5030 EII E: CA 100-120 V 3,4 A, CA 220-240 V 1,6 A, 50-60 Hz
Máx.: 300 W, Pronta: 20 W ou inferior, Standby: 5 W ou inferior, Desligada: 0,5 W ou inferior
Máx.: 315 W, Pronta: 30 W ou inferior, Standby: 10 W ou inferior, Desligada: 0,5 W ou inferior
1415 mm × 670 mm*9 × 1065 mm*10
780 mm × 670 mm*9 × 1065 mm*10
1415 mm × 1240 mm*9 × 1515 mm*10
SF 9350 EII E: 102 kg*11
SF 5230 EII E/SF 5030 EII E: 100 kg*11

*1 Valor de medição quando se estabelece um rácio de reprodução de 100%.
*2 Q
 uando a bandeja larga de empilhamento está instalada pode usar-se um papel do tamanho 310 mm x 555 mm
selecionando o modo [Custom Paper Entry] (Entrada de papel personalizada).
*3 Quando se usa uma gramagem de papel entre 64 g/m2 e 80 g/m2.
*4 Se a temperatura no interior do tambor de impressão (cilindro) for inferior a 5º [Alta Velocidade], não pode ser utilizada.
*5 Pode ser utilizada quando estiver instalado o alimentador automático de documentos.
*6 Pode ser utilizada quando o separador de trabalhos está instalado.

Os logótipos
,
, RISO iQuality System e RISO iQuality são marcas registadas da
RISO KAGAKU CORPORATION. Outros nomes corporativos e/ou marcas comerciais são
também marcas registadas ou marcas de cada companhia, respetivamente.
Copyright ©2019 RISO KAGAKU CORPORATION. Todos os direitos reservados.

RISO IBÉRICA S.A.

Rua Virgilio Correia, Nº 30 A/B
1600-224 Lisboa
Telf: 217 200 640
www.risoiberica.pt

*7 É necessário o RISO Network Kit S10 (opcional para SF 5230/5030 EII E) para estabelecer ligação à rede.
*8 Q
 uando todos os seguintes acessórios opcionais estiverem instalados: Alimentador Automático de Documentos,
Separador de Trabalhos, Leitor de Cartões.
*9 A profundidade inclui os estabilizadores de suporte.
*10 A altura inclui o suporte.
*11 O peso não inclui a tinta, o rolo de master nem o suporte.
Notas: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para mais detalhes contactar:

