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RICOH Ri 100

Skriver for tekstiltrykk (DTG)



En tekstilskriver for alle, overalt!
RICOH Ri 100 styrker tekstiltrykkindustrien med en 

plassbesparende utforming. RICOH Ri 100 trykker 

design og fotografier direkte på tekstiler ved hjelp 

av den nyeste inkjet-teknologien. Du kan trygt og 

enkelt trykke en rekke holdbare produkter uansett 

om du er en erfaren eller nyoppstartet leverandør av 

utskriftstjenester. Du kan produsere unike T-skjorter 

og handlenett som er klare på et øyeblikk.

Det har aldri vært enklere å utvide virksomheten ved  

hjelp avén tekstilskriver.

Tilby tekstiltrykk på et blunk

• Lave investeringskostnader

• En komplett løsning fra én pålitelig leverandør

• Profesjonell trykk i høy kvalitet 

Ri 100 gir deg mulighet til å utforske kreativiteten din. 

Ricoh tilbyr en komplett løsning for tekstiltrykk som 

inkluderer skriver og mulighet for varmesystem. RICOH 

Ri 100 har rask kapitalavkastning og et brukervennlig 

design, og har alt du trenger for å få bedriften din 

til å vokse. Fordi du kan trykke etter behov, trenger 

du kun et lite lager med tekstiler for hånden.

Forenklet hverdag med alt du trenger i egne lokaler

• Trykk etter behov 

• Enkel arbeidsflyt

• Tilby spesiallagde plagg med trykk  

produsert internt 

Møt de skiftende behovene til kundene dine på en fleksibel 

måte. Lever reklametekstiler og spesiallagde plagg med 

høy kvalitet raskt og uten krav om minimumsordrer.

Få mer ut av utskriftstjenestene

• Utvid utskriftstilbudet med nyskapende 

tekstiltrykk, som fotogaver og suvenirer 

• Tiltrekk deg nye typer kunder 

• Utskriftene begrenses kun av fantasien din. Trykk på 

tekstiler eller ferdige plagg som T-skjorter, gensere, 

putevar og handlenett 

Utvid virksomheten med nye kreative konsepter og 

bruksområder ved hjelp av én brukervennlig enhet. Skap 

nye inntektskilder ved å tiltrekke deg nye kunder, og tilby 

dine eksisterende kunder noe ekstra. Du har full kontroll.



5 viktige fordeler med RICOH Ri 100

Kompakt størrelse 
RICOH Ri 100 er liten og får plass på så  

små arealer som 40 x 70 cm, noe som gjør den til en av 

de minste tekstilskriverne på markedet. Skriveren og dens 

varmesystem kan stables for å maksimere funksjonaliteten  

uten å ofre verdifull plass.

Brukervennlig designprogramvare 
Uansett om du er en erfaren profesjonell eller nybegynner 

med tekstiltrykk, kan du bruke Ricohs designprogramvare til å 

redigere bilder før utskrift, uten å trenge spesiell kunnskap eller 

ferdigheter. Selv bilder fra smarttelefoner kan lett skrives ut.

Trykk av høy kvalitet 
Tilby kundene dine skarpe og detaljerte trykk av 

høy kvalitet med Ricohs inkjet-teknologi. Bevar 

utseendet og følelsen av naturlige tekstiler med klart, 

fargeekte trykk ved bruk av miljøvennlig, vannbasert 

pigmentblekk som ikke sprekker over tid.

Utrolig rask kapitalavkastning 
RICOH Ri 100 er en investering som gir lav risiko, høy verdi og 

rask kapitalavkastning. Ri 100 gjør det mer kostnadseffektivt å 

starte med tekstiltrykk ettersom den ikke medfører noen ekstra 

installasjonskostnader.

Utmerket anvendelighet, sikkerhet og 
enkelt vedlikehold 
Denne skriveren er utrolig lett å bruke, og du trenger ikke 

ofre sikkerheten. Det intuitive designet gjør det mulig for 

operatøren å klargjøre, skrive ut og herde designet på en trygg 

måte. Jevnlig vedlikehold utføres automatisk gjennom en enkel 

prosess, og halvautomatisk ved et systemvarsel. 

Trykk i 5 enkle trinn

Trinn 1 – Velg et design

Bruk skriverdriveren eller Ricoh-

designprogramvaren for å sende 

utskriftsjobben til skriveren gjennom  

for eksempel et trådløst nettverk. 

Trinn 2 – Plasser stoffet

Legg stoffet på brettet.

Trinn 3 – Press

Sett brettet inn i varmesystemet for  

å jevne ut folder og fibre.

Trinn 4 – Trykk

Sett inn brettet og ta det ut igjen når 

trykking er fullført. Enklere blir det ikke.

Trinn 5 – Herd

Bruk varmesystemet med innebygde 

sikkerhetsfunksjoner til å herde blekket 

for angvarige resultater.



RICOH Magasin for Standard størrelse Type 1  
(291 x 204 mm)

GENERELT

Skrivertype: Skriver for tekstiltrykk (DTG)

Teknologi: Piezo-elektrisk «drop on demand»-blekksystem 

Oppløsning: 600 x 600 ppt

  1 200 x 1 200 ppt

Utskriftshastighet: Hastighetsmodus:1 minutt, 20 sekunder eller mindre

  Fin-modus:   2 minutter, 30 sekunder eller mindre

Utskriftsbart område: Maks. 291 x 204 mm

Tekstil:  100 % bomull, bomullsblandinger med min. 
50 % bomull

Klestype: T-skjorte, handlenett, genser, putetrekk

Tekstiltykkelse: Mindre enn 4 mm

Justering av bordhøyde: Automatisk eller manuell

Vedlikeholdsfunksjoner: Automatisk og halvautomatisk vedlikehold

Mål (B x D x H): 399 x 698 x 293 mm 

Vekt: Mindre enn 25 kg

Strømkilde: 220 - 240 V, 50/60 Hz

REKVISITA

Blekktype: Vannbasert pigmentblekk

Blekkfarger: Cyan, magenta, gul, svart (CMYK)

TILLEGG

RICOH Rh 100  Mål (B x D x H): 400 x 600 x 220 mm

 Vekt:  Mindre enn 16,5 kg

 Strømkilde: 220 - 240 V, 50/60 Hz

 Strømforbruk:  Mindre enn 1300 W 

 Maksimaltemperatur: 180 °C 
    

RICOH Magasin for Standard størrelse Type 1 (291 x 204 mm) 
RICOH Magasin for Liten størrelse Type 1 (204 x 142 mm) 
RICOH-magasin for ermer og sokker, type 1 (143 x 150 mm)

Strømforbruk: Aktiv  Mindre enn 45 W

  Dvale  Mindre enn 2 W 

  Avslått  Mindre enn 0,5 W

Driftsforhold: Temperatur: 15 ºC - 32 ºC

  Relativ fuktighet: 15 %–80 % RH

Oppvarmingstid: Mindre enn 35 sekunder

Støttede miljøer: Windows Vista,  
  Windows Server 2008/2008 R2,  
  Windows 7,  
  Windows 8.1,  
  Windows Server 2012/2012 R2,  
  Windows 10,  
  Windows Server 2016, 
  Mac OS X 10.9 eller nyere

Vertsgrensesnitt:  USB 2.0 høy hastighet,  
  Ethernet 10BASE- T/100BASE-TX,  
  trådløst LAN IEEE 802.11 b/g/n

Nettverksprotokoll: TCP/IP

Minne: 128MB RAM (standard / maks.)

Alle merke- og/eller produktnavn er varemerker som tilhører sine respektive eiere. Spesifikasjoner og eksternt utseende kan 
endres uten forvarsel. Fargen på det faktiske produktet kan avvike fra fargen som vises i brosjyren. Bildene i denne brosjyren 
er ikke ekte fotografier, og det kan forekomme enkelte detaljforskjeller. Opphavsrett © 2019 Ricoh Europe PLC. Med enerett. 
Denne brosjyren, dens innhold og utforming skal ikke endres eller tilpasses, helt eller delvis kopieres eller benyttes i annet 
materiell uten skriftlig forhåndsgodkjenning av Ricoh Europe PLC.www.ricoh.no

RICOH Ri 100  Tekstilskriver
SYSTEMSPESIFIKASJONER

RICOH Rh 100 Varmesystem

RICOH Magasin for Liten størrelse Type 1  
(204 x 142 mm)

RICOH-magasin for ermer og sokker, type 1  
(143 x 150 mm)


