
Laaja skaala käyttökohteita, jotka vaativat  
vahvan kiinnityksen sekä korkean tuottavuuden  
ja kuvanlaadun

Tulostaa puulle, 

lasille, metallille 

ja muille jopa 

110 mm paksuille 

materiaaleille

Ricoh Flatbed 
ProTM T7210



 
Uusi UV-tasotulostimemme tulostaa 100 m  
upeita grafiikoita nopeammin kuin mikään muu 

Uusi Ricoh Pro T7210 UV -tasotulostin on ihanteellinen valinta, kun tulostetaan materiaaleille, jotka vaativat 

joustavaa mustetta ja jolla on erinomaiset kiinnittymisominaisuudet. Tuottavuutta parantaa entisestään integroitu 

imupöytä ja kohdistus pinneillä. Tämä mahdollistaa materiaalien helpon asemoinnin ja pitää ne tiukasti paikallaan 

tulostuksen aikana. Reunuksettoman tulostuksen mahdollisuus eliminoi tarpeettoman leikkaamisen, mikä 

nopeuttaa työn suoritusaikaa.



Hoitaa hommat vaativissakin ympäristöissä

Soveltuu todella monenlaisiin käyttötarkoituksiin – 
tukee tulostusta mm. puulle, lasille ja metallille

• Jopa 100 m²/h: korkea tuottavuus neljää väriä käyttävässä vedostilassa
• Soveltuu vaativimpiinkin tuotantoympäristöihin
• Uusin lisäys Ricohin suurkuvatulostimien valikoimaan

Ricohin erityinen UV-muste on suunniteltu vastaamaan erilaisten asiakkaiden 
tarpeisiin. Muste on joustavaa, ja se kiinnittyy erityisen hyvin*. Muste sopii 
jälkikäsittelyyn, ja sitä voidaan muotoilla ja vääntää lopulliseen muotoon.  
 
*Kiinnittymistä arvioidaan läpileikkaustestillä. (JIS K5600-5-6)

Korkea suorituskyky. Erittäin monipuolinen. 

Korkea suorituskyky

Ricoh Pro T7210:n tulostusnopeus on vaikuttava –  jopa 100 m²/h nelivärisessä 
korkean tuottavuuden tilassa ja 50 m²/h nelivärisessä vakiotilassa. Järjestelmä 
käyttää Ricohin omia paljon suosiota saaneita Piezo Multi-drop Ricoh MH54 -sarjan 
tulostuspäitä, jotka on asetettu kolmeen riviin ja jotka tuottavat jopa 635 x 1 800 
dpi:n tarkkuuden. Tämä mahdollistaa harmaasävytulostamisen ja poikkeuksellisen 
hyvän tulostuslaadun. 

*Vakiomusteita ovat syaani, magenta, keltainen, musta, valkoinen, kirkas ja primerväri.

Tukee eri kokoja ja jopa 110 mm paksuista materiaalia

2,1 x 3,2 metrin enimmäistulostusalue kattaa kolme 900 x 1 800 mm levyä tai yhden 
jopa 1 220 x 2 440 mm levyn 110 mm paksuudella.

 CMYK 4C
 VARIATIONS

 4C + W
 4C + CL   5C

 W + 4C + CL 6C

MODE

*Pohjaväri on käytettävissä kaikissa 
käyttötiloissa.

2,1 m

3,2 m

900 mm x
1 800 mm

900 mm x
1 800 mm

900 mm x
1 800 mm

1 220 mm
x

2 440 mm



Ionisointitoiminto

Korkealaatuinen kuvankäsittelyteknologia

Ionisointitoiminto auttaa asemoimaan mustesuihkusuuttimet tarkemmin,  
tämä vähentää pinnan staattista sähkövarausta. Tämä johtaa parempaan 
tulostuslaatuun.

Ricohin luotettava teknologia tarjoaa tarkat mustesuihkusuuttimet, erinomaisen 
tulostuslaadun ja korkean tarkkuuden.

Moniosioinen imujärjestelmä

Taso on jaettu kahdeksaan alueeseen. Jokaisessa alueessa on säädettävä imukytkin, 
jolla säädetään imua ja joka eliminoi rajauksen tarpeen. Kytkimet sijaitsevat kätevästi 
käyttäjän lähellä.

Laitetta käytetään edestä, mikä maksimoi käyttäjän 
tuottavuuden
Ricoh Pro T7210 tarjoaa helpon pääsyn mustesäiliöihin – ne sijaitsevat järjestelmän 
etupuolella

Erittäin monipuolinen, luotettava ja 
helppokäyttöinen 



Uusi UV-muste ja LED-lamput

Ricohin valkoinen muste lisää suunnittelumahdollisuuksia

Ricohin UV-musteen kiinnittyminen on erinomainen, minkä ansiosta se toimii 
erilaisilla kiinteillä teollisuusmateriaaleilla. LED-teknologia säästää energiaa, ja 
sen käyttöikä on pidempi, joten osien vaihtamisesta johtuvia katkoksia tapahtuu 
harvemmin.

• Ricohin valkoinen muste tekee tulosteista huomiota herättäviä, ja se  laajentaa 
käyttökohteiden skaalaa

• Kun valkoisella musteella tulostetaan pohjakerros läpinäkyville tai värillisille 
materiaaleille, sen päälle tulostetut värit näkyvät kirkkaampina

• Kolmikerroksinen tulostus, joka tulostaa valkoista mustetta värien väliin,  
näyttää kuvan läpinäkyvän materiaalin molemmilla puolilla

Erittäin luotettavat Ricoh-tulostuspäät

Ricoh-mustesuihkutulostuspäät on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja ne 
tarjoavat erinomaista kestävyyttä ja pidennetyn käyttöiän. Monipisaratoiminto mahdollistaa 
erilaisten pisarakokojen luonnin, minkä ansiosta laitteella voi tulostaa harmaasävyissä.

Helppo ylläpito
Ricoh Pro T7210 sisältää automaattisen pyyhintäjärjestelmän, joka pitää tulostuspäät 
puhtaana. Tämän ansiosta käyttäjän ei tarvitse tehdä päivittäin ylläpitotoimia. 

Kustannustehokas ratkaisu

Ricohin älykäs resurssienhallinta ja suoraviivainen käyttöliittymäteknologia 
tekevät lyhyiden tulostusajojen ja yksittäistulosteiden tuottamisesta helppoa ja 
kustannustehokasta. Tämä ansiosta investoinnista saadaan parempi tuotto tehdessä 
räätälöityjä töitä. Pitkäikäiset LED-lamput säästävät energiaa ja vähentävät katkoksia.

Ricoh-teknologia tarjoaa kestävyyttä



Ricoh Pro™ T7210.
Kaikki, mitä tarvitset menestymiseen. 

Loputtomat tulostusmahdollisuudet

1    Tukee eri kokoja ja jopa 110 mm paksuista materiaalia

2    Jopa 100 m²/h: korkea tuottavuus neljää väriä käyttävässä 

vedostilassa

3   Integroitu imutaso ja kohdistus pinneillä

4   Erityisissä päätysuojissa on anturit, jotka  

lisäävät käyttöturvallisuutta

5   Erittäin luotettavat Ricoh-tulostuspäät

6   Energiaa säästävät LED-lamput

7   Uusi UV-muste

8   Laitetta käytetään edestä, mikä maksimoi käyttäjän 

tuottavuuden



Asiantuntemuksemme ja tukipalvelumme 
toiminnassa

Tietoa Ricohin mustesuihkupäistä

Kiinnostaako, miten Ricohin tasotulostin ja maailman johtava mustesuihkuteknologia 
voi auttaa yritystäsi? Tule käymään joko UK:ssa tai Japanissa sijaitsevaan Ricoh 
Customer Experience Centre -keskukseemme. 

Keskuksissa tehdään myös Ricohin mustesuihkutekologiatutkimusta, joka tutkii 
teknologiamme optimointia erilaisiin teollisuustarpeisiin. Tutkimme mm. nesteiden 
yhteensopivuutta, suihkutusominaisuuksia sekä komponenttien soveltuvuutta eri 
käyttökohteisiin. Tarjoamme myös asiantuntevaa teknistä tukea ja ohjeistusta. 

Keskuksemme tarjoaa neuvoja ja esittelyjä muun muassa innovatiivisista 
mustesuihkutulostuspäistämme ja Piezo-teknologiasta sekä UV-kovetuksen 
hyödyistä verrattuna perinteiseen Merco-lamppuun.

Saat tukea ja huolenpitoa, jota voi tarjota vain yritys, joka on ollut mustesuihkuinnovaatioiden edelläkävijä jo noin  
30 vuoden ajan.

Ricohin mustesuihkupäiden ominaisuudet

Ricoh on merkittävä tekijä mustesuihkuteknologiassa. Se on kehittänyt omat Piezo-tulostuspäät ja sillä on EU:ssa ja 
Japanissa erilliset tutkimus- ja kehityslaboratoriot, joissa se kehittää ja parantaa näitä tulostusteknologioita.

Ricohin mustesuihkupäät ovat niin arvostettua, että yhteistyökumppanimme käyttävät niitä myös mm. lisäävän 
valmistuksen alalla ja tekstiilialalla.

Ricoh omistaa myös AR-lateksi- ja geelimusteiden kaavamme, minkä ansiosta pystymme integroimaan saumattomasti 
teknologiamme ja kulutustarvikkeemme ja näin optimoida laitteidemme suorituskyvyn.



Ricoh Pro™ T7210
JÄRJESTELMÄN TEKNISET TIEDOT

PC:N VAATIMUKSET

Tulostuksen hallintaohjelmisto
Windows® Windows® 10 / 7 (64-bittinen) 
-käyttöjärjestelmä
Prosessori Intel® CoreTM i5 2 GHz tai  
 enemmän
RAM 4 Gt tai enemmän
Näytön resoluutio vähintään 1 152 x 854 ja 16-bittiset 
värit

SAi Flexi Print DX (paketissa Ricoh Pro T7210:n kanssa)
Windows® Windows® 10 / 7  
 -käyttöjärjestelmä
RAM vähintään 1 Gt,  
  4 Gt tai enemmän suositeltu
Näytönresoluutio vähintään 1 152 x 854 
 ja 16-bittiset värit
Tallennustila 1 Gt vapaata perusohjelmalle ja 
 lisätallennustilaa ICC-profiileille 
 Vapaata tallennustilaa 4 Gt

– Tuotteen ulkonäköä ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa parantelua varten siitä ilmoittamatta. 
– Tuotteen todellinen väri saattaa olla erilainen kuin kuvissa.  
– Windows on Microsoft Corp.:n rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.  
– Intel on Intel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 
– Yritys- ja tuotenimet ovat niiden omistajayritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
– Otathan yhteyttä laitteen myyjään saadaksesi lisätietoja suorituskyvystä, teknisistä tiedoista ja rajoittavista olosuhteista jne. 

YLEISTÄ

Mallin nimi: Ricoh Pro T7210
Tyyppi: True flatbed
Tulostustapa: UV-mustesuihku
Tulostuspään tyyppi: Ricoh MH54SERIES
Mustesuihkupäiden lukumäärä: 12
Tarkkuus: enintän 635 x 1 800 dpi
Musteen tyyppi: Ricoh UV-muste
Muste: CMYKW, kirkas ja primerväri
Kovetustapa: LED
Mustepullon kapasiteetti: CMYK ja läpinäkyvä 1 l/väri
 Valkoinen 850 ml
 Primerväri 1 l  
Laitteen mustekapasiteetti: 2,5 l/väri
Tulostustila neliväri, viisiväri, kuusiväri + primerväri
Tulostusnopeus Vedos  100,2 m²/h
neliväritila (CMYK) Tuotanto 66,8 m²/h
 Normaali 50,1 m²/h
 Korkea laatu 16,6 m²/h
Tulostusnopeus Vedos  65,3 m²/h
Viisväritila (neliväri+valkoinen)  Tuotanto 21,6 m²/h
 Normaali 16,4 m²/h
 Korkea laatu 5,4 m²/h
Tulostusnopeus Vedos  32,6 m²/h
Neliväri+kirkas Tuotanto 10,9 m²/h
Neliväri+primerväri Normaali 8,2 m²/h
 Korkea laatu 4,1 m²/h
Materiaalit Kiinteät materiaalit: AKRYYLI, PETG, PC,  
 PVC, LASI, ALUMIINI, TERÄS,  
 PUU, MDF jne.
Tulostuskoko enintään (L x S) 2 100 mm x 3 200 mm
Materiaali Enimmäiskoko 2 110 mm x 3 210 mm 
 Paksuus 110 mm
 Paino  45 kg/m²
 Rullauslisävaruste EI SOVELLETTAVISSA
Liitin USB 3.0
Värinpoiminta SAi-kuvatulostus
Mitat Leveys  4 410 mm
 Syvyys  3 860 mm
 Korkeus  1 600 mm
Laitteen paino Alle 1 500 kg
Imualue Enintään 8 aluetta
Virransyöttö ETA/Aasia 25 ampeeria, 3-vaihe,  
 380–415 V 
 POHJOIS-AMERIKKA/JAPANI 32  
 ampeeria, 3-vaihe, 200–240 V

Tässä esitteessä annetut tiedot ovat esimerkkejä. Todelliset olosuhteet voivat vaikuttaa lopputulokseen. Kaikki yritysten, 

tuotemerkkien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat omistajiensa omaisuutta ja rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright © 2018 

Ricoh Europe PLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Esitettä, sen sisältöä tai asettelua ei saa muokata, muuttaa, kopioida kokonaan  

tai osittain eikä sisällyttää muihin teoksiin ilman Ricoh Europe PLC:n etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.
www.ricoh.fi


