
Tecnologia de jato de tinta a outro nível

[ Alimentação margem larga A4 ]

165 ppm



Produtividade inigualável: 
Impressão a cores a 165 páginas por minuto.
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As impressoras da série GL são inigualáveis na sua classe, capazes 
de manusear grandes volumes de trabalho a até 165 páginas por 
minuto*. Oferecem uma elevada fiabilidade num tamanho compacto. 
E são altamente flexíveis para acomodar todos os tipos de trabalhos 
e volumes de impressão. Uma única impressora a jato de tinta 
ComColor GL de alta velocidade é capaz de executar um número 
e variedade de trabalhos que anteriormente exigiam múltiplas 
impressoras a laser. 
*165 ppm disponível em ComColor GL9730, alimentação de margem larga A4, impressão contínua 
em configuração de densidade padrão, utilizando a bandeja de face para baixo. A ComColor 
GL7430 imprime a 140 ppm.

As múltiplas opções de acabamento RISO adaptam-se a qualquer 
tipo de necessidade, maximizando o valor da produtividade das 
impressoras da série GL. Os acessórios de acabamento permitem 
a automatização de todo o processo, desde a impressão até à pós-
impressão. E o RIP de processamento de dados de alta velocidade 
permite uma impressão de produção mais rápida.

Assegura uma transição rápida para a pós-produção e 
manuseamento, uma vez que as folhas impressas se empilham de 
forma plana e sem estática. As máquinas da série GL suportam uma 
vasta gama de tamanhos, tipos e gramagens de papel, permitindo 
imprimir vários formatos, desde livros a cartões e envelopes.

O consumo de energia por folha dos equipamento GL é 
extremamente baixo, apesar de imprimir a alta velocidade, sem 
emissões tóxicas no ambiente de trabalho.

Máxima eficácia no espaço, tempo e custo

Vasta gama de acessórios, múltiplas 
aplicações

Tecnologia única de impressão a frio, com 
saída a seco e bandeja de papel plana

Mínimo impacto ambiental

Uma solução única para 
impressão sob demanda
A impressão de produção requer um nível de precisão 
cada vez maior e uma entrega imediata. Deve também 
satisfazer normas de qualidade e de relação custo-
eficácia cada vez mais exigentes. Isto requer um 
equipamento que não só oferece alta produtividade e 
qualidade, mas também é capaz de trabalhar de forma 
contínua, fiável e versátil numa grande variedade e tipo 
de trabalhos. A Riso satisfaz todas estas necessidades 
com a nova série ComColor GL.
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165 ppm
[ Alimentação de margem larga A4 ]

Produtividade inigualável.

A série ComColor GL incorpora a tecnologia 
patenteada de jato de tinta RISO. Possui uma cabeça 
de impressão única que, juntamente com o SSD de 
alta capacidade para processamento rápido de dados, 
assegura uma impressão simplex e duplex de alta 
velocidade. A primeira impressão é executada num 
tempo máximo de 5 segundos. E todo o processo de 
impressão é mantido a alta velocidade, mesmo com 
um volume complexo de texto e imagens.
*A ComColor GL9730 tem uma velocidade de impressão de 165 ppm de uma 
face e 82 folhas duplex, ambas em A4 com alimentação de margem larga.

Rápido ao longo de todo o trabalho
A tecnologia patenteada FORCEJET da RISO deteta o 
estado do percurso do papel em tempo real, tornando 
possível uma precisão posicional extremamente 
elevada. Permite imprimir uma vasta gama de 
tamanhos, formatos e espessuras de papel.

Alimentação estável de papel

O suporte ideal para as operações mais complexas

Impressão transacional rápida para 
cumprir prazos de entrega
•	Relatórios financeiros
•	Mailing direto 

•	Faturação

Versatilidade para garantir uma vasta 
gama de necessidades dos clientes
•	Guias de produtos
•	Correspondência 
•	Envelopes

•	Manuais de instrução
•	Materiais de formação
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Alta Produtividade

Tinta à base de água

Produtividade inigualável.

As máquinas da Série RISO GL, para além da 
velocidade profissional e qualidade superior, 
asseguram que as folhas impressas estejam 
livres de cargas estáticas e sem deformação ou 
encaracolamento do papel, graças à formulação 
da tinta à base de óleo e sem aquecimento.

A tecnologia de impressão a frio 
reduz o consumo e o tempo de 
impressão

A tinta pigmentada à base de óleo patenteada pela 
RISO e a impressão sem aquecimento resultam num 
trabalho ótimo que não requer secagem.

A série GL não incorpora peças como tambores, 
fusores ou correias de transferência que necessitem 
de manutenção regular. Isto resulta em custos 
de manutenção mais baixos e menos utilização 
de recursos naturais em comparação com um 
equipamento laser (baseado em toner).

A série GL utiliza tintas pigmentadas à base de óleo, 
o que significa que o papel não tem de absorver 
humidade; é à prova de água. 
A tinta à base de óleo também assegura a 
consistência na estabilidade da cor com uma 
qualidade mais duradoura. E a tinta preta é resistente 
à luz, ideal para documentos que necessitam de 
arquivamento a longo prazo.

Os trabalhos impressos em equipamento GL são 
empilhados completamente planos, permitindo 
um funcionamento muito mais suave e posterior 
manuseamento em comparação com outras tecnologias.
Operações tais como dobragem, encadernação e 
inserção são executadas rápida e facilmente.

Tinta de secagem rápida

O equipamento ideal para um óptimo 
processo de pós-impressão

Saída fria, plana e seca

A impressão a frio requer menos consumo de energia. 
Esta utilização eficiente da energia vem somar-se a 
todas as economias de custos que esta tecnologia 
proporciona ao longo do ciclo de vida da impressora.

Poupança no consumo energético
Ao contrário das impressoras de toner, as impressoras 
a jato de tinta RISO não emitem ozono ou partículas 
de toner. Ambiente de trabalho eco-friendly e amigo 
do ambiente.

Sem emissão de substâncias tóxicas

Mais durabilidade

Tinta à base de águaSérie GL (tinta pigmentar à base de óleo) 

Série GL (tinta pigmentar à base de óleo) 
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A melhor decisão para maximizar a produtividade e a rentabilidade.

A Riso ComColor GL é inovação ao serviço da 
flexibilidade e da versatilidade. Desde o seu tamanho 
compacto até à qualidade e fiabilidade da sua 
tecnologia de jato de tinta, esta impressora satisfaz 
todas as necessidades da impressão profissional atual 
como nenhuma outra impressora consegue.

A pequena pegada das máquinas ComColor GL é 
perfeitamente adequada para uma utilização flexível 
em ambientes de impressão de produção. Equipados 
com os acessórios de alimentação e empilhamento de 
alta capacidade, são a ferramenta ideal para produzir 
trabalhos de impressão de alto e baixo volume.

Maximizar a eficiência na 
impressão profissional

Flexibilidade para impressão de 
produção sob demanda
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Impressão de produção

A melhor decisão para maximizar a produtividade e a rentabilidade.

O elevado desempenho do processamento de dados 
das máquinas da série GL melhora a eficiência e a 
gestão do trabalho. A tecnologia EFITM Fiery® SmartRIP 
permite um desempenho otimizado do processador, 
bem como uma gestão centralizada dos trabalhos e 
das cores.

Impressão profissional versátil e 
rápida

Os equipamentos da série RISO GL proporcionam 
uma qualidade estável durante todo o trabalho de 
impressão, graças à sua tecnologia de cinco tintas com 
as cores negro, ciano, magenta, amarelo e cinzento, 
que oferecem uma melhor reprodução das cores.  
A impressão a negro é reproduzida na resolução de 
600 x 600 dpi, imprimindo mesmo os caracteres mais 
finos de forma clara e precisa.

O novo perfil de cor da RISO assegura uma excelente 
reprodução dos tons fotográficos e a nossa gama 
alargada de cores melhora muito a qualidade das 
imagens a cores.

Qualidade de impressão 
estável e consistente

Reprodução de imagem de alta 
qualidade

•	Tecnologia Fiery SmartRIP para um ótimo 
desempenho da CPU e um rápido processamento RIP.

•	Processamento direto de ficheiros PDF sem 
conversão Adobe® PostScript®.

•	Incorporação de tarefas complexas no processo em 
linha, utilizando equipamento opcional.

•	Gestão exaustiva de trabalhos e dispositivos.
•	Gestão fácil de múltiplos servidores Fiery.

Características da 
ComColorExpress FS2100C
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Mais fiabilidade, produtividade e eficiência, automaticamente.

O equipamento da Série GL maximiza o tempo 
de funcionamento e a automatização do trabalho 
operacional. São sem dúvida a melhor opção para 
os trabalhos mais exigentes, minimizando os custos 
operacionais.

Poupança e eficiência

A bandeja de alimentação, com 
capacidade para papel grosso, 
permite imprimir suavemente 
em envelopes e outros papéis 
mais espessos.

Alimentador opcional de 
2000 folhas A4

Alimentação de papel grosso

•	Agrafagem
•	Perfuragem
•	Contra-empilhamento/Classificação (Offset stacking)
•	Dobragem
•	Folheto (com ou sem agrafagem)

O novo finalizador multifuncional acelera as funções 
de acabamento em linha. Permite agrafar, dobrar e 
perfurar, enquanto imprime a uma velocidade máxima 
de 165ppm. 

Dobragem e encadernação em linha

Funções do Finalizador Multifuncional

As máquinas GL 
estão equipadas com 
quatro bandejas de 
carregamento de papel 
de fácil acesso. Com o 
alimentador adicional 
de 2000 folhas, que 
pode ser reabastecido 
sem parar a impressão, 
obtém-se uma 
capacidade máxima 
de alimentação de 
até 4000 folhas (A4, 
alimentação lateral longa).
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Impressão interna

Mais fiabilidade, produtividade e eficiência, automaticamente.

•	Dividir e guardar o PDF digitalizado
•	Especificação da bandeja por página
•	Impressão agendada
•	Impressão a uma cor: ciano ou magenta
•	Segurança melhorada do cartão IC  

(é necessário um leitor de cartão IC e cartões IC)

A ComColor GL tem funções específicas de poupança 
de energia, tais como o modo de programação de 
energia e o modo de suspensão. Ambas as funções 
minimizam ainda mais o consumo de energia quando 
o equipamento não está a ser utilizado.

A série ComColor GL acelera e facilita a produção 
de qualquer trabalho. Digitalizar a 100 ppm e copiar 
a 80 ppm, através de um painel de controlo intuitivo. 
Os dados podem ser guardados em pastas e em 
formatos tais como TIFF, PDF e JPEG. Assim como a 
combinação de trabalhos separados num só. 
Por outro lado, com o controlador ComColor Express 
FS2100 ou o PS Kit FG10, os formulários podem ser 
compostos rápida e facilmente.

Digitalização e cópia de alta 
velocidade

Painel LCD fácil e intuitivo
As funções múltiplas 
da unidade principal 
podem ser controladas 
a partir do painel tátil. 
Tem um ecrã a cores 
de nove polegadas, 
e incorpora as teclas 
físicas frequentemente 
utilizadas na lateral para 
facilidade de operação.

O SRA3 está pré-registado
como um tamanho de 
papel padrão.
O pré-registo otimiza a
velocidade de transporte 
para SRA3, um tamanho 
de papel personalizado.

Compatível com o formato SRA3

Prioridade da velocidade 
do processo

Múltiplas funções

Eficiência energética

A característica de prioridade de velocidade da série 
GL acelera o processamento de RIP ao comprimir a 
resolução de impressão a negro, otimizando a saída 
de documentos de texto.
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Acabamentos e acessórios avançados para satisfazer todas as necessidades.

A série RISO ComColor GL incorpora a maior linha de acessórios para transformar 
todas as necessidades de manuseamento e acabamento numa operação automática, 
rápida e sob demanda.

Acessórios Opcionais da Série GL

Scanner HS7000

Alimentador adicional de 
2.000 folhas FG20

Finalizador de agrafagem compacto G10

Finalizador multifunções FG20

•	O alimentador automático permite a 
digitalização duplex

•	Scanner de 100 ppm
•	Cópia simplex e duplex a 80 ppm
•	Capacidade máxima  

de carga 200 folhas
•	Digitalizações 

até tamanhos A3 

•	Capacidade máxima de 2000 
folhas A4 (alimentação de 
margem larga A4)

•	Papel substituível mesmo 
durante a impressão 

•	Suporta impressão a alta 
velocidade a 165 ppm

•	Empilhamento e agrafagem com 
offset até 50 folhas (100 páginas)

•	Capacidade máxima de carga de 
1000 folhas

•	Impressão da bandeja superior a uma velocidade da unidade 
principal de 165 ppm

•	Impressão, agrafagem, perfuragem e dobragem em linha
•	Permite a produção de mais de 120 folhetos A4 duplex  

de 60 páginas por hora

Bandeja de saída auto-ajustável II Bandeja de saída extra-larga
•	As guias de papel abrem-se 

automaticamente na largura 
correta para corresponder ao 
papel em uso

•	Capacidade para 1000 folhas

•	Suporta tamanhos de papel 
até 550 mm (alimentação de 
margens longas)

•	Capacidade para 1000 folhas
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Acabamentos e acessórios avançados para satisfazer todas as necessidades.

Finalizador de agrafagem compacto G10

Finalizador de Envelope G10 Encadernador G10
•	Solução de impressão em linha
•	Insere até seis folhas A4
•	Aproximadamente 2.400 peças 

acabadas por hora
•	Reduz os erros de fecho e protege 

a confidencialidade

•	Controla o acabamento e a 
encadernação em linha

•	Possibilita a produção de até 62 
livros A4 de 100 páginas por hora

•	Suporta espessuras de livros de até 
600 páginas

•	Permite encadernação de 1,5 mm a 
30 mm (aprox. 15 a 300 folhas)

•	Compatível com os formatos 
de ficheiro Adobe® PDF e Microsoft® Office, melhorando a 
eficiência do processo de pré-impressão

•	Recorte 
automático 
e individual 
de livros à 
medida

ComColorExpress FS2100C

Kit PS FG10

ComColorExpress RS1200C
•	Possibilita o processamento direto  

de ficheiros PDF
•	Suporta operações de impressão  

de dados variáveis
•	Utilizado em conjunto com Command 

WorkStation®, permite uma gestão local ou 
remota intuitiva das impressoras Fiery DrivenTM

•	Quando instalado, permite características como a seleção de bandejas por 
página, perfil de cor e sobreposição de formulários, o que melhora a eficiência

•	O software RIP simplifica e racionaliza o fluxo de trabalho de 
impressão transacional, melhorando a produtividade

Alimentador de alta capacidade G10
•	Alimenta 4000 folhas sem recarga
•	Compatível com papel e envelopes 

mais espessos, bem como papel 
A3/duplo tamanho carta

•	Aumenta a capacidade máxima 
para 5500 folhas utilizando 
múltiplas bandejas para 
alimentação contínua

* Altura até 440 mm (17-11/32")

•	Aumenta a capacidade da 
impressora em 4.000 folhas, 
reduzindo a necessidade de 
intervenção do operador

•	Empilhar de face para cima ou de 
face para baixo

•	Empilhamento em offset para 
facilitar o empilhamento de 
grandes volumes

•	O carrinho de  
empilhamento  
com rodas  
simplifica o  
movimento do  
material impresso

Empilhador de alta capacidade G10
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ComColor GL Series 
Acessórios opcionais

Alimentador adicional de 2000 folhas FG20
Tipo Unidade externa de bandeja de papel
Tamanho de papel Alimentação lateral longa A4, alimentação lateral longa B5, 

alimentação lateral longa Carta, alimentação lateral longa 16K
Tipo e peso do papel 52 g/m² a 104 g/m²  

(papel normal, papel reciclado, envelopes, cartões postais)
Capacidade das bandejas Altura até 220 mm*1

Fonte de alimentação Energia fornecida a partir da unidade principal
Dimensões (L. × Pr. × Al.) 415 mm × 600 mm × 390 mm
Espaço necessário com impressora 
(L. × Pr. × Al.) 1480 mm × 1240 mm × 1160 mm

Peso  29 kg

*1 Quando se utiliza papel normal e papel reciclado (85gsm)

Consumíveis Acabamento Multifunções 

Agrafos para Finalizador Multifuncional FG20.
Unidade: 5.000 agrafos x4/caixa
(4 cartuchos de agrafos/1 caixa)

Agrafos para a produção de cadernos agrafados no 
Finalizador Multifuncional FG20.
Unidade: 5.000 agrafos x2/caixa (2 cartuchos)

Agrafos ComColor FolhetoAgrafos ComColor 100

Finalizador multifunções FG20
Tipo Unidade externa
Tipo de bandeja Bandeja superior, Bandeja de empilhamento, Bandeja de folhetos
Funções de acabamento Offsetting, agrafagem, perfuração, encadernação de folhetos, 

dobragem dupla
Tamanho de 
papel

Bandeja superior Máximo: 330 mm x 488 mm
Mínimo: 100 mm x 148 mm

Bandeja de 
empilhamento

Máximo: 330 mm x 488 mm
Mínimo: 148 mm x 148 mm

Bandeja para 
cadernos

Máximo: 330 mm x 488 mm 
Mínimo: 182 mm x 257 mm

Peso do papel Bandeja superior/ 
Bandeja de 
empilhamento

52 gsm a 210 gsm

Bandeja para 
cadernos

60 gsm a 90 gsm 
(tampa frontal: 60 gsm a 210 gsm) 

Capacidade 
das bandejas

Bandeja superior Altura até 50 mm
Bandeja de 
empilhamento Altura até 200 mm

Bandeja para 
cadernos 20 exemplares (15 folhas por exemplar)

Agrafagem Número máximo 
de agrafos*1

100 folhas A4, alimentação de margem larga A4, B5 alimentação de 
margem larga.
65 folhas A3, B4

Tamanho de 
papel

Máximo: 297 mm x 432 mm (equivalente a A3)
Mínimo: 203 mm x 182 mm (equivalente a B5 alimentação de 
margem larga)

Posição do 
agrafador

1 na frente (agrafagem de cantos)
1 na parte de trás (agrafagem de cantos*2, agrafagem paralela)
2 no meio (agrafagem paralela)  

Perfuragem Número de furos 2 furos, 3 furos
2 furos, 4 furos

Tamanho de 
papel

2 furos: A3, B4, A4 alimentação de margem larga, B5 alimentação de 
margem larga
3 furos: A3, B4, A4 alimentação de margem larga, B5 alimentação de 
margem larga
4 furos: A3, A4 alimentação de margem larga.

Peso do papel 52 gsm a 210 gsm
Criação de 
um caderno 
(margem 
central / 
díptico)

Número máximo 
de folhas*1*3

Margem central: 20 folhas (80 páginas)
Díptico: 5 folhas (20 páginas)

Fonte de alimentação AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 2.3 - 1.1 A 
Consumo de energia Máx. 230 W
Ruído de funcionamento 68 dB (A) ou menos
Dimensões (Largura x Profundidade 
x Altura) 1.205mm × 735 mm × 1.215 mm

Espaço 
necessário 
com 
impressora (L x 
P x A)

Com unidade 
dobrável 2.655 mm × 1.325mm × 1.215 mm

Sem unidade 
dobrável 2.415 mm × 1.325mm × 1.215mm

Peso 146kg aproximadamente.

*1 Quando se utiliza papel normal ou papel reciclado (85 gsm)
*2 Agrafagem inversa angulada só disponível para alimentação de margens largas A4 e A3.
*3 Inclui uma capa adicional.

Scanner HS7000
Tipo Scanner plano com alimentador automático de documentos (ADF)
Modos de digitalização Modo cópia: Cor, Monocromático, Automático, Ciano, Magenta

Modo Scanner: Cor, Monocromático, Automático, Escala de cinzentos
Resolução de digitalização 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi ou 200 dpi
Área máxima de digitalização 303 mm x 432 mm (quando se utiliza o visor)

295 mm x 430 mm (quando se utiliza ADF)
Copiar Resolução de 

cópia
Padrão: 300 dpi x 300 dpi

Qualidade: 300 dpi x 600 dpi
Tamanho de 
papel de cópia Máximo: 303 mm x 432 mm (equivalente a A3)

Tempo da 
primeira cópia

Monocromático/Cor: 7 seg. no máximo (ao copiar A4 usando o Modo 
Prioritário de Cor)

Velocidade de 
cópia

Cópia simplex (A4, utilizando ADF): 70 ppm ou mais
Cópia duplex (A4, utilizando ADF): 70 ppm ou mais

Tamanho da 
reprodução

50% a 200% (modo de cópia)
50% a 200% (modo scanner, resolução: 200/300 dpi)
100% (modo scanner, resolução: 400/600 dpi)

Alimentador 
automático de 
documentos

Tipo Alimentação original automática (capaz de digitalizar ambos os lados 
de um documento através de digitalização duplex simultânea)

Tamanho 
original

Máximo: 297 mm x 432 mm (equivalente a A3)
Mínimo: 100 mm x 148 mm

Peso do papel 52 gsm a 128 gsm
Capacidade 
original

Máx. 200 folhas: 80 gsm
Altura até 25 mm

Digitalizar Níveis de 
cinzento do 
Scanner

Entrada de 10 bits e saída de 8 bits para cada cor RGB

Velocidade do 
scanner

Monocromático/Cor: 100 ppm
*RISO KAGAKU padrão original (A4), 300 dpi, JPEG, PDF, quando 
armazenado na unidade de disco rígido principal

Interface de 
rede*1 Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

Método de 
armazenamento 
de dados*1 

Guardar na unidade principal do disco rígido, servidor, ou USB, ou 
enviar por e-mail

Formato de 
armazenamento 
de dados*1

Monocromático: TIFF, PDF, PDF/A
Escala de cinzentos/cor: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A

Fonte de alimentação AC 100 V - 240 V, 1,2 A - 0,6 A, 50 Hz - 60 Hz
Consumo de energia Máx. 100W
Dimensões (Largura x Profundidade 
x Altura) 640 mm × 560 mm × 255 mm

Espaço necessário com impressora 
(L x P x A) 1,235 mm × 1,345 mm × 1,635 mm

Peso Aproximadamente 25 kg

*1 Através do controlador de host interno.

Finalizador de agrafagem compacto G10
Tipo Unidade externa
Funções de conclusão Ordenação e agrafagem
Tamanho de papel Não classificado

Máximo: 340 mm x 500 mm
Mínimo: 90 mm x 148 mm
Classificação
Largura de papel de tamanho normal:
182 mm x 257 mm - 297 mm x 431.8 mm
Largura de papel de tamanho irregular:
131 mm x 148 mm - 305 mm x 550 mm

Peso do papel 46 gsm a 210 gsm 
Capacidade das bandejas Altura até 108 mm
Número máximo de folhas 
agrafadas

50 folhas* A4, alimentação de margem larga A4, B5, B5 alimentação 
de margem larga
25 folhas* A3, B4
*Ao utilizar papel normal e reciclado (85 gsm)

Tamanho de papel agrafado A3, B4,, A4, A4 alimentação de margem larga, B5, B5 alimentação de 
margem larga

Peso do papel agrafado 52 gsm a 210 gsm (papel normal, papel reciclado)
Posição do agrafador 1 no lado da frente (agrafagem de cantos)

1 na parte de trás (agrafagem de cantos)
2 no meio (agrafagem paralela)

Fonte de alimentação AC 100 V - 240 V, 1,2 A - 0,6 A, 50 Hz - 60 Hz
Consumo de energia Máx. 110 W
Dimensões (Largura x Profundidade 
x Altura) 760 mm × 680 mm × 585 mm 

Espaço necessário com impressora 
(L x P x A) 1,440 mm × 1,240 mm × 1,345 mm    

Peso Aproximadamente 30 kg
Informação de segurança Em conformidade com a IEC60950-1, interior, nível de poluição 2*1, a 

altitudes de 2000 m ou inferiores        

Agrafos para finalizador de agrafos F10.
Unidade: 15.000 agrafos por caixa.

Agrafos ComColor 50(G)

Consumíveis Finalizador de agrafos compactos
*1 Nível de contaminação do ambiente de utilização devido a sujidade e pó no ar. O Grau "2" 
    corresponde a um ambiente interior geral.
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ComColor GL Series

Tipo Sistema de correio carimbado em linha
Tipo de acabamento Fabrico carimbado de correio
Papel especial para envelopes Envelopagem tipo A:

233 mm x 296 mm
105 gsm aprox.

Envelopagem tipo B:
233 mm x 391 mm
105 gsm aprox. 

Folha de papel Tamanho A4 (210 mm × 297 mm), B5  (182 mm × 257 mm)
Tipo e peso do 
papel Bandeja padrão Papel normal, papel reciclado de 

46 gsm para 120 gsm
Bandeja de alimentação Peso do papel 52 a 104 gsm

Área de 
impressão

Papel Envelope Tipo A máximo: 212 mm x 217 mm
Tipo B máximo: 212 mm x 311 mm

Área de 
impressão para 
folhas

Padrão: Largura da margem de 3 mm

Máximo: Largura da margem de 1 mm
Carga máxima do empilhador de 
correio

Altura até 310 mm (aprox. 110 correio, papel IJ (85 gsm)/1 página 
inserida com 3 dobras interiores)                   

Número de folhas introduzidas 46 gsm a 59 gsm 6 folhas ou menos

60 gsm a 80 gsm 5 folhas ou menos
81 gsm a 100 gsm 4 folhas ou menos
101 gsm a 120 gsm 3 folhas ou menos

Método de adesão
Correio margem extreita

Método de colagem por pressão 
à área revestida de adesivo 
sensível à pressão.

Correio margem larga

Método de aderência do 
revestimento húmido à área 
revestida do adesivo de re-
humidificação.

Re-
humidificação 
do adesivo

Método de 
fornecimento Reabastecer o depósito de abastecimento de água (possível extração).

Capacidade 
do depósito de 
abastecimento 
de água

400 ml

Capacidade 
do depósito de 
água dentro da 
impressora

480 ml

Tamanho do produto acabado Envelopagem tipo A: 233 mm x 110 mm
Envelopagem tipo B: 233 mm x 158 mm

Velocidade do processo GL 9730: 40 mails/minuto para A4 simplex
GL 7430: 34 mails/minuto para A4 simplex

Fonte de alimentação AC 100 V - 240 V, 3.0 A - 1.5 A, 50 Hz - 60 Hz
Consumo de energia Máx. 250 W

Em funcionamento: 40 W máximo.
Stand-by: 0.5 W máximo.

Ruído de funcionamento *2 68 dB (A) máximo.
Dimensões (Largura x Profundidade 
x Altura) *3 990 mm x 710 mm x 960 mm

Espaço necessário com impressora 
(L x P x A) *3 2270 mm x 1280 mm x 1160 mm

Peso*3 161 kg aproximadamente.
Informação de segurança Em conformidade com a IEC60950-1, interior, nível de poluição 2*3 a 

altitudes iguais ou inferiores a 2000 m

*1 Quando estiver ligado a uma impressora e a selar o envelope com uma folha no interior.
*2 Excluindo o compartimento de armazenamento.
*3 Nível de contaminação do ambiente de utilização devido a sujidade e pó no ar. O Grau "2" 
    corresponde a um ambiente interior geral.

Finalizador de Envelope G10 (E) Finalizador de encadernação G10
Tipo Encadernador
Tipo de acabamento Colagem com cola EVA
Tempo de aquecimento 13 min. máx. (à temperatura ambiente de 23°C)
Velocidade de encadernação*1 62 livros/hora
Tamanho de papel Tamanho da página (alimentação de margem larga): A4, B5, A5  

Folha de portada *2 (cortando o excesso):
A5: 210 mm x 307 mm - 342 mm
B5: 257 mm x 374 mm - 409 mm
A4: 297 mm x 430 mm - 465 mm
Folha de portada (incluindo a parte em excesso): 
A5: 210 mm x 298.5 mm - 398 mm
B5: 257 mm x 365.5 mm - 432 mm
A4: 297 mm x 421.5 mm - 460 mm

Peso do papel Bandeja padrão Corpo da página: papel normal, papel reciclado
52 gsm a 128 gsm 
(Para A5 alimentação de margem larga, 64 gsm a 128 gsm)
Portada *3: Papel normal, papel reciclado, papel de alta qualidade 
80 gsm a 210 gsm 

Bandeja de 
alimentação

Corpo da página: papel normal, papel reciclado
52 gsm a 104 gsm 
(não disponível com alimentação A5 de margem larga)
Portada *3: Papel normal, papel reciclado 80 gsm a 104 gsm 

Empilhador de 
corpo do livro

Corpo da página: papel normal, papel reciclado
52 gsm a 128 gsm 

Inserir folha de 
portada

Portada *3: Papel normal, papel reciclado, papel de alta qualidade
80 gsm a 210 gsm 

Espessura de encadernação
(Número de folhas encadernadas)

1.5 mm - 30 mm
Ao utilizar papel normal (85 gsm, 15-300 folhas)
O número de folhas encadernadas depende do tipo de papel. 

Lado de encadernação Margem larga unicamente.
Capacidade de saída*4 30 cópias (Máx. 50 folhas por cópia)
Margem essencial*5 Corpo da página: Min. 5 mm

Portada: Verso da lombada, min. 5 mm na capa 2 e na capa 3
Formato do ficheiro Microsoft® Word2010, Excel® 2010, PowerPoint® 2010, PDF Version 

1.3 to 1.7
Fonte de alimentação Encadernador G10 (120) AC 100 V - 120 V, 12.0 A, 50 Hz - 60 Hz

Encadernador G10 (200) AC 220 V - 240 V, 6.0 A, 50 Hz - 60 Hz
Consumo de energia 1500 W máximo. 
Ruído de funcionamento *6 Máx. 70 dB ou menos (quando encadernado)
Dimensões (Largura x Profundidade 
x Altura) *3 1,290 mm × 675 mm × 1,125 mm

Espaço necessário com impressora 
(L x P x A) 2,755 mm × 1,240 mm × 1,160 mm

Peso 200 kg aproximadamente. 
Informação de segurança Em conformidade com a IEC60950-1, interior, nível de poluição 2*7 a 

altitudes iguais ou inferiores a 2000 m

*1 Velocidade por hora com base no tempo necessário para o 5ª e 10ª caderno completado com a seguinte 
    configuração: Tipo de papel - IJ; Concentração - padrão; e Resolução - 300 dpi.
*2 O comprimento da portada variará em função da espessura do corpo das páginas a encadernar. Papel 
    que seja mais curto do que as páginas do corpo não pode ser utilizado.
*3 Se a espessura do caderno (lombada) for igual ou superior a 20 mm, recomenda-se a utilização de papel   
    com uma gramagem de 105 ou superior. 
*4 Quando se utiliza papel IJ (85 gsm).
*5 • Comprimento de 2 páginas no corpo das páginas - Comprimento de 2 páginas na portada

*6 160 ppm (GL 9730) / 130 ppm (GL 7430) quando ligado à impressora, encadernador A4 
    de margem larga.
*7 Nível de contaminação do ambiente de utilização devido a sujidade e pó no ar. O Grau "2" 
    corresponde a um ambiente interior geral.

Margem de encadernação
para o corpo da página

Margem de encadernação 
Portada 2 Margem de encadernação 

Portada 3

Margem de encadernação

Área de colagem do corpo

Substituir após a utilização de dois 
conjuntos de folhas de colagem.

Filtro primário
Substituir após doze conjuntos de folhas 
de colagem terem sido utilizados ou após 
aproximadamente um ano. Substituir na 
altura do que acontecer primeiro. 

Filtro secundário
Encaderna até 600 livros (A4, 5 mm 
de largura)

Folhas de colagem

Consumíveis
Concebido especificamente para criar envelopes para utilização com a série 
RISO ComColor GL. 

Consumíveis

Artigo Tamanho Conteúdo Características

Envelope tipo A 233 mm x 296 mm

250 folhas x 4 pacotes

A4 ou B5 podem ser inseridos 
com 3 funções.

Envelope tipo B 233 mm x 391 mm A4 pode ser inserido 
com 2 funções. 
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ComColorExpress RS1200C
PDL (Língua de Descrição da 
Página)

PostScript3 (CPSI:3019)*1, PDF (1.7), PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), TIFF 
(6.0), APPML (2.1)

Protocolo aplicável TCP/IP, HTTP, HTTPS (TLS1.2), DHCP, FTP, SMBv3, NetBIOS, LPR, IPP, 
Porta 9100 (porta RAW), IPv4, IPv6, IPSec (IKEv1), SNMP

Fontes instaladas PS: 145 fontes
PCL: 80 fontes

ComColorExpress FS2100C
CPU Intel® Core™ i3-8100 3.60GHz

Capacidade de memória 8 GB
Capacidade do disco rígido Unidade de arranque SSD de 256 GB / unidade de dados HDD de 500 

GB
Sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Interface de rede 2 portas (Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Fonte de alimentação AC 100 V - 240 V, 1.5 A - 1.0 A, 50 Hz - 60 Hz
Consumo de energia Máx. 80 W
Dimensões (Largura x Profundidade 
x Altura)*1 204 mm × 248 mm × 384 mm

Peso 6 kg aproximadamente.
PDL (Língua de Descrição da 
Página)

PostScript® 3 (CPSI:3020), PDF (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.0), PDF/VT, 
EPS, FreeForm, Enhanced PCL6/PCL5, TIFF6.0, PPML3.0, Creo VPS, 
Fiery® JDF1.8

Protocolo suportado TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, LPR, IPP, Port 9100, FTP, SMB,
Email (IMAP/POP3), PAP, WSD, USB, HTTP, HTTPs (TLS), SNMP,
LDAPv3, IPv4, IPv6, IPSec

Fonte instalada PS: 140 fontes
PCL: 81 fontes

Sistema operativo de cliente 
suportado

Printer Driver: Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 10 (32-bit/64-
bit), Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 
Server 2016, Windows Server 2019, macOS v10.14 (Mojave), v10.15 
(Catalina), v11 (Big Sur)
Command Work Station: Windows 10 (64-bit), Windows Server 2016 
(64-bit), Windows Server 2019 (64-bit), macOS v10.14 (Mojave), 
v10.15 (Catalina), v11 (Big Sur)

*1 Manter outros objetos a pelo menos 200 mm de distância do equipamento na retaguarda, à direita e à esquerda.

Kit PS FG10
Quando o Kit PS é instalado, múltiplas funções são ativadas, tais como 
Seleção de bandeja por página, Perfil de cor ou Sobreposição de formulário.
Tipo opção RIP

PDL (Língua de Descrição da 
Página)

PostScript Nível 3 (CPSI:3019)*1

PDF (1.7)
PCL 5c, PCL 6 (PCL XL)
TIFF (6.0)

Protocolos suportados TCP/IP, HTTP, HTTPs, HTTPs, DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port9100 
(porta RAW), IPv4, IPv6, IPsec

Fontes instaladas PS: 136 fontes romanas e 2 japonesas
PCL: 88 Fontes romanas

*1 Adobe® original.

*1 Adobe® original.

Bandeja de Saída 
Auto-Ajustável II
As guias adaptam-se 
automaticamente ao 
tamanho de papel em 
uso.

Bandeja de saída 
extra-larga

Product Name Bandeja de saída auto-ajustável Bandeja de saída extra-larga
Tamanho de papel Máximo: 320 mm × 432 mm

Mínimo: 90 mm × 148 mm
Máximo: 340 mm × 550 mm
Mínimo: 90 mm × 148 mm

Capacidade de empilhamento*1 1000 folhas
Dimensões Em uso 1.745mm x 725 x 1.160mm 1.875 mm × 725 mm × 1.160 

mm
Em stock 1.370 mm × 705 mm × 1.045 

mm
1.320 mm × 705 mm × 1.015 
mm

Espaço 
necessário 
com 
impressora

1.745mm x 1.240 x 1.160mm 1.875 mm × 1.240 mm × 1.160 
mm 

Peso 8kg aprox 5kgs aprox

*1 Usando papel padrão ou reciclado (85gr).

Kit de leitor de cartões IC
Cartão aplicável ISO 14443 Tipo A/Tipo B/Tipo C (FeliCa/Mifare)*1

Categoria Lei da Rádio Equipamento de comunicação de leitura-escrita guiada
Fonte de alimentação alimentação fornecida pela porta USB
Envolvente Temperatura 15 a 30 (59 a 86)

Humidade: 40% a 70% RH (não-condensação)

*1 leitor de cartões IC e cartões IC necessário.

Tipo Unidade externa
Tamanho de papel Máximo: 340 mm x 465 mm

Mínimo: 90 mm x 148 mm
Tipo e peso do papel 46 gsm a 210 gsm 

(papel normal, papel reciclado, envelopes, cartões) 
Capacidade das bandejas Altura até 440 mm
Fonte de alimentação AC 100 V - 240 V, 1.0 A - 0.5 A 50 Hz - 60 Hz
Consumo de energia Máx. 100W

Em funcionamento*1: 30 W máximo.
Em repouso*2  : 30 W máximo.
Stand-by: 0.5 W máximo.

Ruído de funcionamento Máx. 68 db (A) Alimentação de margem larga A4 (Simplex) à 
velocidade máxima de impressão

Dimensões (Largura x Profundidade 
x Altura) 790 mm x 630 mm x 740 mm

Espaço necessário com impressora 
(L x P x A) 1565 mm x 1240 mm x 1160 mm

Peso 69 kg aproximadamente. 
Informação de segurança Em conformidade com a IEC60950-1, interior, nível de poluição 2*3 a 

altitudes iguais ou inferiores a 2000 m

*1 Sem operação de impressão.
*2 Quando se ajusta [Consumo de energia (em Sleep)] para [Low].
*3 Nível de contaminação do ambiente de utilização devido a sujidade e pó no ar. O Grau "2"  
    corresponde a um ambiente interior geral.

Alimentador de alta capacidade G10

Tipo Unidade externa
Funções de acabamento Empilhamento e triagem offset
Tamanho de papel Máximo: 340 mm x 460 mm

Mínimo: 90 mm x 148 mm
Offset: 90 mm x 182 mm - 340 mm x 432 mm
(não aceita envelopes)

Tipo e peso do papel 46 gsm a 210 gsm 
(papel normal, papel reciclado, cartões)  

Capacidade das bandejas Classificados: Altura até 440 mm*1

Offset: Altura até 405 mm*2

Fonte de alimentação AC 100 V - 240 V, 1.4 A - 0.7 A, 50 Hz - 60 Hz
Consumo de energia Máx. 140 W

Em funcionamento*3: 30 W máximo.
Em repouso*4: 30 W máximo.
Stand-by: 0.5 W máximo.

Ruído de funcionamento 68 db (A) ou menos em alimentação de margem larga A4 (Simplex/
duplex) à velocidade máxima de impressão

Dimensões (Largura x Profundidade 
x Altura) 1000 mm x 700 mm x 960 mm

Espaço necessário com impressora 
(L x P x A) 2210 mm x 1315 mm x 1160 mm

Peso 135 kg aproximadamente.
Informação de segurança Em conformidade com a IEC60950-1, interior, nível de poluição 2*5, a 

altitudes iguais ou inferiores a 2000 m

*1 Altura até 110 mm para A5, cartões, envelopes, papel de tamanho não regular.
*2 Não aplicável a A5, cartões, envelopes, papel de tamanho não-regular, etc.
*3 Sem operação de impressão. 
*4 Quando se ajusta [Consumo de energia (em Sleep)] para [Low].
*5 Nível de contaminação do ambiente de utilização devido a sujidade e pó no ar. O Grau "2" 
    corresponde a um ambiente interior geral.

Empilhador de alta capacidade G10
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ComColor GL Series

ComColor GL + Alimentador de Alta Capacidade G10
+ Empilhador de Alta Capacidade G10
[ Frontal]

1.160 mm

Em uso: 2.545 mm
Espaço necessário: 2.555 mm

[ Frontal] [Lateral]

[ Frontal] [Lateral]
ComColor GL + Finalizador de Encadernação G10

ComColor GL + Finalizador de Envelope G10

725 mm

1.280 mm 100 mm

725 mm

2.755 mm

1.290 mm

1.160 mm

1.240 mm 100 mm

Em uso: 2.235 mm
Espaço necessário: 2.270 mm

990 mm

1.160 mm

960 mm

[ Frontal]

ComColor GL + Scanner HS7000
+ Finalizador de Agrafagem Compacto G10

[Lateral]

825 mm

1.345 mm 100 mm1.440 mm

1.345 mm 1.635 mm

ComColor GL + Scanner HS7000 + Finalizador Multifuncional FG20
e Folder Unit FG20

[ Frontal]

[ Frontal] [Lateral]

ComColor + Alimentador de Alta Capacidade G10

ComColor GL + Empilhador de Alta Capacidade G10

[Lateral]

725 mm

1.240 mm 100 mm

1.160 mm

Em uso: 2.200 mm
Espaço necessário: 2,.210 mm

1.000 mm

960 mm

725 mm

1.315 mm 100 mm

1.160 mm

740 mm

1.565 mm

[ Frontal] [Lateral]

1.440 mm*3 

1.205 mm*4

2.655 mm*1

2.415 mm*2

1.260 mm

*1 ComColor GL+ Finalizador Multifuncional e Folder Unit, *2 ComColor GL+Finalizador Multifuncional, *3 Finalizador Multifuncional e Folder Unit,
*4 Finalizador Multifuncional

[ Frontal]

ComColor GL + Scanner HS7000 
+ Alimentador adicional de 2000 folhas FG20

Em uso: 1.220 mm
Espaço necessário: 1.480 mm

1.260 mm

830 mm

1.420 mm 100 mm

1.635 mm

[Lateral]

825 mm

1.345 mm 100 mm

1.635 mm

ComColor Série GL e Acessórios Opcionais Dimensões
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Tipo de impressão Sistema de jato de tinta em linha
Tipo de tinta Tinta à base de óleo (Ciano, Magenta, Amarelo, Negro, Cinzento)
Resolução de impressão Standard/High Chromogenic  Negro: 600 dpi (direção de digitalização principal) × 600 dpi (direção de digitalização secundária) 

                                             Ciano, Magenta, Amarelo, Cinzento: 300 dpi (direção de digitalização principal) x 300 dpi (direção de digitalização secundária) 
Qualidade                              Negro : 600 dpi (direção de qualidade principal) x 600 dpi (direção de digitalização secundária) 
                                             Ciano, Magenta, Amarelo, Cinzento: 300 dpi (direção de qualidade principal) x 600 dpi (direção de digitalização secundária) 

Níveis de cinzento Negro: 4 níveis de cinzento 
Ciano, Magenta, Amarelo, Cinzento: 12 níveis de cinzento 

Resolução de processamento de dados: Standard/High Chromogenic   Negro: 600 dpi x 600 dpi 
                                              Ciano, Magenta, Amarelo, Cinzento: 300 dpi x 300 dpi 
Qualidade                               Negro: 600 dpi x 600 dpi 
                                              Ciano, Magenta, Amarelo, Cinzento: 300 dpi x 600 dpi 
Alisamento de linha                600 dpi x 600 dpi 

Tempo de aquecimento 2 min. 30 seg. no máximo (numa sala com uma temperatura de 23 °C) 
Hora da primeira impressão*1 5 seg. máx. (A4, alimentação de margem larga)
Tempo da primeira cópia *1 7 seg. máx. (A4, alimentação de margem larga)
Velocidade de impressão
contínua *2*3

A4 alimentação de margem larga Simplex: 165 ppm     Duplex: 82 páginas/minuto (164 ppm) Simplex: 140 ppm     Duplex: 70 páginas/minuto (140 ppm)
A4 alimentação de margem extreita Simplex: 120 ppm     Duplex: 60 páginas/minuto (120 ppm) Simplex: 108 ppm     Duplex: 54 páginas/minutoe (108 ppm)
B4 (JIS) alimentador de margem extreita Simplex: 102 ppm     Duplex: 44 páginas/minuto (88 ppm) Simplex: 90 ppm       Duplex: 42 páginas/minuto (84 ppm)
A3 alimentação de margem extreita Simplex: 88 ppm       Duplex: 42 páginas/minuto (84 ppm) Simplex: 78 ppm       Duplex: 38 páginas/minuto (76 ppm)

Tamanho de papel Bandeja padrão Máximo: 340 mm x 550 mm
Mínimo: 90 mm x 148 mm

Bandeja de alimentação Máximo: 297 mm x 432 mm 
Mínimo: 182 mm x 182 mm

Área de impressão 314 mm × 548 mm

Área de impressão garantida *4 Padrão: Largura da margem de 3 mm 
Máximo: Largura da margem de 1 mm

Peso do papel Bandeja padrão 46 gsm a 210 gsm

Bandeja de alimentação 52 gsm a 104 gsm

Capacidade da bandeja de 
entrada

Bandeja padrão Altura até 110 mm

Bandeja de alimentação Altura até 56 mm (bandejas x3)  

Capacidade da bandeja de saída Altura até 60 mm 

Língua de Descrição da Página (PDL)) RISORINC/C IV

Protocolos suportados TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, ftp, Ipr, IPP, SNMP, Porta 9100 (Porta RAW), IPv4, IPv6, IPSec 

Interface de rede Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T (2ch)

Capacidade de memória 4 GB

Disco rígido *5 Capacidade 512 GB

Espaço disponível 370 GB aproximadamente.

Sistema operativo Linux®

Fonte de alimentação AC 100 V - 240 V, 12.0 A - 6.0 A, 50 Hz - 60 Hz

Consumo de energia 
 

Máx. 1.200 W
Funcionamento *6: 110 W ou menos
Repouso *7: 2 W ou menos
Stand-by: 0.4 W ou menos
Em impressão: 490W ou menos

Ruído de funcionamento Máx. 66 dB (A) A4 alimentação de margem larga (Simplex) à velocidade máxima de impressão

Entorno operacional Temperatura: 15 ºC a 30 ºC 
Humidade: 40% a 70% RH (não-condensação)

Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) Em uso: 1220 mm x 725 mm x 1160 mm 
Com a tampa e bandeja fechadas: 1160 mm x 705 mm x 1015 mm   

Espaço necessário (L x P x A) *8 1.220 mm × 1.240 mm × 1.160 mm

Peso aproximado 174 kg

*1 Dentro de 10 minutos após o último trabalho de impressão.  
*2 Quando se utiliza papel normal e papel reciclado (85 g/m² (bond de 23 lb.)) e definição de densidade padrão. 
    Gráfico utilizado: padrão de medição de impressão [amostra de medição de cor 2 (padrão JEITA J6)]. 
*3 A velocidade de impressão contínua varia em função do tipo de equipamento de saída opcional ligado.
*4 A margem ao imprimir envelopes é de 10mm (3/8"). 
    A área garantida na impressão de imagens é a área delimitada a 3 mm (1/8") das margens do papel.

*5 Um gigabyte (GB) é calculado como 230 bytes.
*6 Sem operação de impressão e ajuste de temperatura.
*7 Ao definir [Consumo de energia (Sleep)] para [Low].
*8 Com a tampa frontal aberta e o painel de controlo na posição vertical.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

[Frontal] [Lateral]

1,160 mm

1,220 mm

725 mm

1,240 mm 100 mm

Consumíveis
Cartuchos de tinta ComColor GL

Cores: Negro / Ciano / Magenta / Amarelo / Cinzento 
NET 1.000 ml

Dimensões

Especificações

Delegação de Portugal
Rua da Galegas nº 57 D Alfragide
2610-265 Amadora - Tel.: 217 200 640
www.risoiberica.pt 
 

RISO IBÉRICA S.A.U

, , ComColor e FORCEJET são marcas comerciais ou marcas registadas da RISO KAGAKU CORPORATION. EFI, Fiery, 
Fiery Driven e Command WorkStation são marcas registadas da Electronics For Imaging, Inc. e/ou das suas subsidiárias nos 
Estados Unidos e/ou noutros países. Adobe, Adobe PDF e PostScript são marcas registadas ou marcas comerciais da Adobe nos 
Estados Unidos e/ou outros países. Microsoft é uma marca registada ou marca ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos 
Estados Unidos e/ou outros países. Linux® é a marca registada de Linus Torvalds nos EUA, e outros países. Outros nomes e/ou 
marcas comerciais de empresas são marcas registadas ou marcas comerciais de cada empresa, respetivamente.


