RISO højhastighedsprintere

se denne email i din browser

Printech har 12 års fødselsdag og aflyser roadshow.... men inviterer til live-demo

Se RISO lynhurtige og klimavenlige print
Vores plan var at vi skulle turnere rundt i Danmark med denne
klimavenlige højhastighedsprinter, men istedet vil vi vise jer maskinen
på sikker afstand, og sende jer det færdige output med posten.

Fordele med RISO:
RISO ComColor har ingen tromle, ingen fuser, ingen varme, ingen silikone, ingen statisk
elektricitet og udleder ingen OZON!
Det betyder lave driftsomkostninger, meget klimavenlig og personalevenlig produktion.
Klimavenlig:
RISO ComColor bruger 80% mindre strøm end tonerbaserede maskiner. RISO ComColor
har opnået flere miljømærkninger fra både EU og udenfor EU herunder den anerkendte
ENGERGY STAR-certificering.

Besparelse i CO2:
RISO ComColor GD bruger nemlig kun 117 Watt strøm for at printe 1000 sider dvs i sparer
70 gram CO2 pr 1000 sider i forhold til almindelig tonerbaserede printere.
På Cop 21 topmødet i Paris var det RISO printere der forsynede konferencen med 3
millioner miljøvenlige sider fra 8 printere og sparede 230 kg CO2!
Highspeed Inket:
RISO FORCEJET ™ high-speed inkjet-teknologi har 5 inkjet-printhoveder og fantastisk
hastighed helt op til 160 sider per minut hvilket er langt over, hvad konkurrenterne kan.
Det svarer til at du kan printe 1000 sider på blot 6 minutter.
Forrygende output:
Printkvaliteten er i top og printresultatet har et mat offset lignende look som er tørt med
det samme. RISO printer direkte på uncoated papir til det helt rigtige miljøvenlige look.
Det er muligt at printe på papirmaterialer fra 46 gram helt op til 400 gram!
Arkene er helt tørre og uden curl klar til efterhandling og kan tåle at gå igennem en
laserprinter eller du kan skrive på dem.
Farveprint til under 10 øre!
RISO benytter en kold print proces, og har langt færre dele end en toner-baseret printere.
Det betyder lave driftsomkostninger, stabil produktion og meget få servicebesøg.
Print farve sider til sort/hvid pris! (afhængig af dækning)
Inkjet er fremtiden:
Selvom RISO er ny i Danmark, så har RISO fremstillet højkvalitets inkjet printere siden i
mere end 15 år. Det er et Japansk firma som startede i 1946
Kold inket vs toner








billigere i reservedele
billigere i drift
ingen varme
mindre strøm
højere printhastigheder
kan printe på uncoated papir
Nem at efterbehandle, ingen toner der knækker i ryggen, ingen statisk elektricitet,
ingen curlede ark mm

Markedet efterspørger miljørigtige print på uncoated papir i høj hastighed til fornuftig pris
- alt sammen noget der kan gå i opfyldelse med en RISO printer.

Printech mener at denne kolde printeteknologi har så mange fordele at der ikke burde
være nogen tvivl om at din næste printer bør være en RISO





Spar miljøet
Spar penge
Spar bekymringer og stress

Oplev RISO i action, en billigere, hurtigere og grønnere måde at printe på

RISO ComColor GD7330
Imponerende 130 sider pr minut
FORCEJET inkjet teknologi - med
garanti på 20 millioner print
5 farver: CMYK + Gray pigmenteret
oliebaseret blæk
Papir format 34x55 cm
Papir vægt: 46-400 gsm
Normal pris kr. 182.900,Intro pris kr. 169.995,eller leasing kr. 3.175,- pr måned

Ring til Printech, så vi sammen kan sammensætte en RISO efter dine behov
Kampagne prisen gælder ved ordre inden 9 juni 2020. Alle priser er excl. moms.
Leasingprisen løber i 60 måneder og kræver kreditgodkendelse.

Send PDF til os på kontakt@printech.dk

Så kviterer vi med online-demo og flotte print
På digitalt gensyn
Carsten og Henriette
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