Ricoh a Printexpón
„A” PAVILON 210/F STAND

Jelenleg 150 országban 82 ezer munkatársat foglalkoztat, 22 milliárd dolláros forgalmával a világ 500 legnagyobb vállalata közé tartozik. Japánban és Európában piacvezető, az USA-ban
második a digitális dokumentum-előállító megoldások területén.
A Ricoh 2007-ben megvásárolta az IBM Nyomtatórendszerek divízióját, ezáltal is erősítve piaci pozícióit a dokumentumkezelő és -feldolgozó
megoldások, valamint a nagy teljesítményű
nyomtatás területén.
A Ricoh nagy hangsúlyt fektet a felhasználóbarát, innovatív termékek és szolgáltatások fej-
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lesztésére. Nettó árbevételének 10%-át forgatja
vissza kutatás-fejlesztésbe, 11 K+F központja és
laboratóriuma 3500 tudóst, kutatót és mérnököt
foglalkoztat. A dokumentum-előállítás hatékonysága és egyszerűsítése mellett egyre inkább előtérbe kerül a környezetbarát technológiák alkalmazása.
TERMÉKEK
A Ricoh digitális sokszorosítógépeket, digitális
nyomdagépeket, illetve a termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokat kínál a nyomdaipari fel-

használók számára, hozzájárulva a cégek működési nyereségének maximalizálásához.
Szoftvereink támogatják a digitális nyomdai
munkafolyamat minden lépését, kezdve az előkészítéstől a színmenedzsmenten át, egészen az
elkészült anyagok minőségének ellenőrzéséig.
ÚJDONSÁGOK
A Ricoh legnagyobb produktivitású színes digitális nyomdagépe, amely 50–300 grammos papírsúlyon egyaránt 90 lap/perc sebességével
egyike a piacon kapható leggyorsabb színes
nyomdagépeknek. Nyomatminősége és színtartása kiváló, a valós 1200 dpi-nek köszönhetően a nyomatok részletgazdagsága lenyűgöző,
a levegőrásegítéses papíradagolásával a nehéz,
fényes papírok sem okozhatnak problémát. Üzemeltetési költsége rendkívül kedvező. A Ricoh
Pro C900-as professzionális nyomdagépét az
érdeklődők a Printexpo alatt a belépő szintű digitális nyomdagépek árszínvonalán vásárolhatják meg.
A kiállításon bemutatjuk legújabb fekete-fehér,
nagy teljesítményű digitális nyomdagépünket. A berendezés 40–300 grammig a médiák széles skáláját kezeli, a dokumentumokat 90/110/
135 lap/perc sebességgel állítja elő. Alacsony
üzemeltetési költségével ideális kis- és közepes
példányszámú munkák előállítására, valamint
nagy mennyiségű változóadatot tartalmazó dokumentumok gyártására.
Nyomdagépeinkhez az on-line befejező műveletek széles spektruma elérhető. A spirállyukasztás, a spirálozás, a három élen vágott ragasztókötés, az irkafüzet-készítés frontvágással, valamint
a hajtogatási műveletek költséges humánerőforrás bevonása nélkül megvalósíthatók ezen
berendezések segítségével.
Standunkon a fenti újdonságok mellett szélesformátumú mérnöki rendszerek, gyorsmásolók, borítékoló gépek, változóadat-nyomtatási megoldások, valamint a berendezésekhez
kapcsolódó near-line kötészeti gépek is megtekinthetők.
Várunk minden érdeklődőt a Printexpo 210/F
standján.
Ricoh Hungary Kft., 1138 Budapest, Váci út 140.
Telefon: +36 1 270 9797, fax: +36 1 270 9795

E-mail: faragos@ricoh.hu, www.ricoh.hu
M AGYAR GRAFIKA 2 0 0 9 /4

41

