RICOH FW770/780
Technické parametry
Celkové parametry

Ostatní výhody

Konfigurace:
FW770:
stolní kopírka
FW780:
konzolová kopírka
Kopírovací proces:
suchý elektrostatický přenos
Formát originálů:
maximum:
914 x 3.000 mm
minimum:
210 x 297 mm
Tloušťka:
Přední zakládání:
35 - 187 µ
Zadní vkládání: FW770: 35 µ až 3 mm
FW780: 35 µ až 1 mm
Formát kopie:
maximum:
914 x 3.000 mm
minimum:
210 x 297 mm
Vícenásobné kopírování:
FW780:
až 10 kopií A0
Zahřívací doba:
3 min.
Čas první kopie:
FW770:
21 s (A1)
FW780:
25 s (A1)
Rychlost procesu:
3,6 m / min.
Rychlost kopírování:
2 kopie A0 / min.
4 kopie A1 / min.
Reprodukční poměr:
1:1 (±0,5 %)

FW 770

Režim vymazaní parametrů
Auto Start
Auto Clear
Program na kopírovací práce
Nastavení okraje
Částečná kopie
Klávesa zastavení kopírování při nebezpečí
Nastavení zažehlovací teploty
Nastavení délky řezání
Napájení:
220/230/240 V, 50/60 Hz, 7A
Příkon:
FW770:
max. 1,4 kW
FW780:
max. 1,5 kW
Rozměry (š x h x v):
FW770:
1.080 x 670 x 1.310 mm
(kopírka)
FW780:
1.080 x 803 x 1.140 mm
(kopírka)
Hmotnost:
FW770:
76 kg (kopírka)
FW780:
79 kg (kopírka)

RICOH FW770/780
Velkoformátová kopírka

Příslušenství
FW 770
Podavač z jedné role
Podavač ze dvou rolí
Řezačka z role
Vodítka papíru
Stolek
FW 780
Podavač z jedné role
Podavač ze dvou rolí
Odkladač kopií

FW 780

Firma RICOH potvrzuje, že tento produkt splňuje
stanovy Energy Star pro hospodárnost
s elektrickou energií.

ISO9001 Certified
JM-0125

OS Accreditation
R009

www.ricoh.cz

Accredited by RcA

Technické parametry jsou subjektem,
který se mění bez ohlášení.
Barvy na prospektech se mohou lišit
od aktuálních barev výrobku.

www.ricoh.com

Impromat - Oficiální obchodní a servisní zástupce firmy RICOH v ČR a SR

Podrobnosti Vám poskytne místní obchodní zástupce

Rychlý a velmi kvalitní A0 výstup
z kompaktního designu

Krok dopředu ve velkoformátovém kopírování

Kopírování vícenásobných kopií
Jestliže chcete vytvořit několik kopií
z jednoho dokumentu, nemusíte vkládat
originál do podavače pokaždé znovu.
S funkcí vícenásobného kopírování u
FW780 ušetříte teď spoustu času, můžete
totiž vytvořit až 10 kopií z originálu najednou.
S funkcí „Nastavení kopie na 100 %
toleranci“ odpovídají kopie pokaždé
originálu.

V prostředí technických firem jsou termíny dokončení velmi krátké
a požadavky na kvalitu velmi vysoké.
Firma RICOH proto uvádí na trh nové stroje FW770 / 780,
které vám zaručí vynikající zpracování dokumentů.
Tyto analogové velkoformátové kopírky se mohou pochlubit vysokou
rychlostí, profesionální kvalitou, kompaktností a jednoduchou
obsluhou. Jsou navrženy k uspokojení specifických kopírovacích
potřeb vaší pracovní skupiny, projektových kanceláří nebo copy
shopů. Velmi výkonným způsobem vytváří vysoce kvalitní a přitom
nákladově efektivní kopie. S jednoduchou obsluhou, kompaktním
designem a s výkonnými funkcemi jako synchronizované řezání
a několikanásobné kopírování jsou FW770 / 780 ideálními
velkoformátovými stroji pro vaši firmu.
A samozřejmá je u FW770 / 780, stejně jako u všech RICOH strojů,
zodpovědnost k životnímu prostředí ve věcech designu, provozu
a údržby.

Kombinovaná síla formátu A0
Optimální kvalita, produktivita a pružnost
jsou důležité při zvyšování pracovního
výkonu. S vysokou kvalitou kopírování
a množstvím výkonných a snadno
použitelných funkcí nabízejí FW770 / 780
přesné velkoformátové kopírování a
uspokojí všechny profesionální potřeby
projektových kanceláří nebo copy shopů.

dokumentu, můžete použít funkci „Částečná
kopie“ a ušetříte spoustu času a papíru.
A pokud potřebujete kopie děrovat, funkce
„Nastavení okraje“ snadno vytvoří okraj a vy
máte jistotu, že otvory nebudou zasahovat
do obrazu.

Nejlepší výsledky výstupu
Ke splnění všech vašich kopírovacích
požadavků nabízí FW770 / 780 možnost
nastavení teploty zažehlování. Navolením
správného nastavení toner přesně splyne
s kopírovacím médiem, ať už kopírujete
na běžný papír, pauzovací papír
nebo polyesterový film.
Vysoký výkon
FW770 / 780 je určená pro rychlé a výkonné
kopírování a tím se stává ideální pro vaše
zaneprázdněné firmy. Díky krátkému času
zahřátí a rychlosti 3,6 metrů za minutu
zhotoví FW770 / 780 kopie tehdy,
když je potřebujete.
Výjimečná pružnost
K lepšímu přizpůsobení stroje v prostředí
vaší firmy nabízí FW770 / 780 řadu
vynikajících inovačních funkcí.
Pokud potřebujete kopírovat pouze části

Spolehlivé a kvalitní kopírování
Zákazníci nejčastěji upřednostňují vysokou
kvalitu. Nová RICOH FW770 nabízí
vrcholnou kvalitu ve velkoformátovém
kopírování na běžný papír. Polotóny a jemné
linie jsou reprodukovány perfektně
a dokonce i staré nekvalitní kopie
ze čpavkových strojů vycházejí ze stroje
díky 14 stupňům sytosti jako nové.

FW770: A0 kopírování budoucnosti

S ohledem na ekologii
FW770 / 780 nabízí na základě ekologické
filozofie RICOH různé, pro papír a toner
úsporné, funkce a mnoho možností
recyklace. Jelikož oba stroje splňují
požadavky Energy Star®, mohou se pyšnit
organickým válcem, režimem úspory
energie a extrémně nízkou hladinou hluku.
Proto nejsou FW770 / 780 jen
zodpovědnými partnery v kanceláři,
reprezentují také zodpovědnost firmy
RICOH k životnímu prostředí.
FW780: Kompletní systém A0

Nekomplikované a jednoduché
FW770 / 780, vytvořená pro rychlou tvorbu
kopií, nabízí kompletní obsluhu zepředu
a jednoduchý ovládací panel v kompaktním
designu. Založení papíru se navíc díky
novému systému role papíru stává rutinní
záležitostí, stejně jako je snadné založení
nové nádoby s tonerem.

Optimální podávání
Podávání a kopírování velkých výkresů
vyžaduje snadno ovladatelnou
velkoformátovou kopírku. Podávání přes
velkou podložku na originály je i pro největší
originály velmi snadné.

Pomocí přepínače podávání originálu
mohou být podány buď automaticky nebo
manuálně a netrpí poškozením. Tlusté nebo
slepené originály mohou být podány
přes speciálně vytvořený zadní podavač,
který stoprocentně zamezí jejich zničení.
Spousta typů papíru
Technické výkresy, architektonické nákresy,
plakáty a mapy jsou jen některé
z dokumentů, které kopírujete denně.
Díky svým automatickým podavačům
z jedné nebo dvou rolí je FW780 vhodně
vybavena ke zhotovení kopie na různé
formáty a typy papíru.

Kopírka FW780 je odpovědí firmy RICOH
na všechny vaše potřeby týkající se
kopírování formátu A0. Nejenže šetří Váš
čas a náklady, FW780 nabízí také možnosti
pružného zacházení s papírem a spoustu
užitečných funkcí. Toto nové velkoformátové
řešení vysoce zvýší výkon a zjednoduší
práci ve vaší kanceláři.
Optimální zacházení s originálem
Kopírování starších či poškozených originálů
může někdy působit obtíže. S těmito typy
originálů FW780 pracuje velmi opatrně.
Řezání na míru
Při řezání na přesnou délku se můžete
na FW780 stoprocentně spolehnout.
Jednoduše založíte váš originál a kopie
bude přesně uřezána díky funkci
„Synchronizované řezání“. Složité nastavení
a manuální řezání není více nutné. Vaše
kopie jsou zde pro vaši potřebu.

Při vysokém pracovním zatížení a
se zvýšenými požadavky zákazníků musí být
vaše velkoformátová kopírka spolehlivá,
kompaktní, výkonná a snadno ovladatelná.
FW770 kombinuje všechny tyto vlastnosti
a optimalizuje práci vaší kanceláře.
Bohaté příslušenství zajistí zvládnutí všech
požadavků a růst vaší firmy.
Úsporné v prostoru
Nemáte-li peněz a prostoru nazbyt,
potřebujete kompaktní a úspornou
velkoformátovou kopírku. FW770, nejmenší
velkoformátová kopírka na trhu, se může
pochlubit úsporným designem, který umožní
stroj umístit i do menších prostor.
Pružné řezání
S FW770 není problémem tvorba kopií
z originálů, u kterých neznáte délku.
Jednoduše založíte originál a stiskem
tlačítka navolíte, kde má být kopie uřezána.
Vaše kopie bude tak dlouhá jak si přejete.

Připravena pro budoucnost
FW770 zhotovuje excelentní A0 kopie, splní
všechny kopírovací požadavky všech typů
projektových kanceláří a disponuje
kapacitou, která umožní vaší firmě růst.
Pořízení přídavných zařízená jako
automatický podavač z role nabízí stálý
přísun papíru a zvýšenou produktivitu.
FW770 je pokaždé připravena pro rostoucí
požadavky vaší firmy.

