RTF fortæller om deres erfaringer med RISO print

se denne email i din browser

Winie glæder sig over den miljørigtige løsning, som giver lidt mere fortjeneste

Thomas er specielt glad for den rigtig nemme efterbehandling

Michael anbefaler RISO til brevpapir og kuverter i små oplag uden dyr opstart

RTF i Tølløse er glade for deres RISO
Se filmene eller læs herunder om fordelene med RISO print
Fordele med RISO:
RISO ComColor har ingen tromle, ingen fuser, ingen varme og udleder ingen
OZON eller andre skadelige stoffer – det betyder lave driftsomkostninger og
klimavenlig produktion. Det miljøvenlige hurtigtørrende og oliebaserede
pigmentblæk, tørrer med det samme og er modstandsdygtig overfor både lys og
vand.

Høj hastighed:
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.

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.
For hver 1000 ark du printer sparer du miljøet for 70 gram CO2!

Forrygende output:
Printkvaliteten er i top og printresultatet har et mat offset lignende look. RISO
printer direkte på uncoated papir uden brug af primer. På grund af den lige
papirfremføring er det muligt at printe på papirmaterialer fra 46 gram helt op til 400
gram!

Lave serviceomkostninger:
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.

Flere modeller at vælge mellem
Kontakt Printech og sammensæt den RISO model, der passer til jeres behov.

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

Ring til Printech, så vi sammen kan sammensætte en RISO efter dine behov

Vi står tilrådighed med yderligere
information og demonstration

Kontakt os for yderligere
information og priser
Telefon: 7240 6242
kontakt@printech.dk

