
Parametry integrované řídící jednotky systému
PDL (jazyk tiskárny) RISORINC/CII

Podporované protokoly TCP/IP, HTTP, HTTPs (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port 9100 (RAW port)

Podporované operační 
systémy

Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP  (32bitová verze), Microsoft® Windows Server 2003 
(32bitová verze), Microsoft® Windows 2000 Server, Microsoft® Windows Vista® (32bitová verze)

Nainstalovaná písma Žádná

Emulace Žádná

Síťové rozhraní Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

Procesor (CPU) Intel® Celeron®-M440 (1,86 GHz)

Kapacita paměti 512 MB

Pevný disk*7 Kapacita 160 GB; Volné místo 140 GB

Operační systém Linux

Urychlete Vaše barevné 
spojení se světem!

ComColor®

7050
Vysokorychlostní inkoustová tiskárna 

Podpora barevného tisku Celobarevný tisk

Systém tisku Řádkový s inkoustovými tryskami

Typ tiskové barvy Inkoust na bázi oleje s pigmenty (azurová, 
purpurová, žlutá, černá)

Rozlišení Standardní: 300 dpi (horizontálně) 
x 300 dpi (vertikálně) 
Jemné: 300 dpi (horizontálně) 
x 600 dpi (vertikálně)

Počet úrovní šedé Pro každou z CMYK barev (8 úrovní šedé)

Rozlišení pro zpracování 
dat

Standardní: 300 dpi x 300 dpi 
Jemné: 300 dpi x 600 dpi
Vyhlazování čar: 600 dpi x 600 dpi

Doba zahřívání Méně než 2 min 45 sekund (při teplotě 
v místnosti 20 °C)

Doba pro zhotovení prvního 
výtisku

Černobílý: méně než 8 s*1 
(při kopírování s orientací A4-R/Letter-R 
v černobílém režimu) 
Barevný: méně než 8 s*1 
(při kopírování s orientací A4-R/Letter-R 
v barevném režimu)

Rychlost nepřetržitého 
tisku*2

A4-R/Letter-R – simplex: 120 stran/min; 
duplex: 120 stran/min (60 listů) 
A4/Letter – simplex: 90 stran/min; 
duplex: 90 stran/min (45 listů) 
B4/Legal – simplex: 76 stran/min; 
duplex: 76 stran/min (38 listů)
A3/Ledger – simplex: 66 stran/min;
duplex: 66 stran/min (33 listů)

Duplexní tisk Standardně

Velikost papíru Standardní zásobník: maximální 340 
x 550 mm; minimální: 90 x 148 mm
Další zásobníky: maximální 297 x 420 mm; 
minimální: 182 x 182 mm

Tisková oblast Maximální: 314 mm x 548 mm

Garantovaná tisková 
oblast*3

Standardní: šířka okraje 3 mm 
Maximální: šířka okraje 1 mm

Gramáž papíru Standardní zásobník 46 až 210 g/m2, 
běžný papír
Další zásobníky: 52 až 104 g/m2

Způsob podávání papíru/ 
kapacita zásobníku papíru*4 

Standardní zásobník 1000 listů 
(výška stohu papíru až 110 mm)
Další zásobníky: 3 x 500 listů 
(výška stohu papíru až 50 mm)

Kapacita plynulého tisku 9999 listů

Kapacita výstupního 
zásobníku*4

Standardní 500 listů (výška stohu papíru 
až 60 mm) 
Volitelně 1000 listů (při použití doplňkové-
ho automatického stohovacího zásobníku 
(vykladače) nebo širokého stohovacího 
zásobníku (vykladače))

Napájení Střídavé napětí 100-240 V, 10-5 A, 
50-60 Hz

Spotřeba Max. 1000 W 
Připraven*5: 250 W 
Spánek: max. 45 W, 
Hibernace*6: max. 1 W

Provozní hlučnost Max. 68 dB (při tisku)

Provozní prostředí Teplota 15 až 30 °C 
Vlhkost: 40% až 70% relativní vlhkost 
(nekondenzující)

Rozměry (š x h x v) Při použití: 1170 x 695 x 1020 mm

Hmotnost 175 kg

Potřebný prostor (š x h x v) S otevřeným předním krytem a vysunutým 
zásobníkem: 
1210 x 1230 x 1020 mm
S doplňkovým zásobníkem a složeným 
standardním zásobníkem: 
1150 x 695 x 990 mm

*1 Během 10 minut po poslední tiskové úloze

*2 Při použití běžného a recyklovaného papíru (85 g/m2 a nastavením sytosti na 3 (Standard)). 
Použitý obrazec: Tiskový měřicí vzor (Obrazec pro měření barevného tisku 2 [JEITA standardní 
vzor J6]).

*3 Nutno dodržet minimální okraj při tisku na obálky.

*4 Při použití běžného a recyklovaného papíru (85 g/m2).

*5 Když se netiskne.

*6 Označován v návodu jako „Pohotovostní režim“ (Stand-by).

*7 Jeden gigabyte (GB) je počítán jako 1 miliarda bytů.

Technické údaje ComColor 7050

Další informace získáte u:

Logo RISO a označení ComColor jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky Riso Kagaku Corporation.
RISO KAGAKU CORPORATION
http://www.riso.com
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ComColor® 7050
Rychlá a ekonomická inkoustová tiskárna pro 
dokumenty do velikosti A3/Ledger nebo i větší

Barevné nebo černobílé kopírování, skenování a tisk nebyly 
nikdy tak snadné a spolehlivé. Celobarevná inkoustová tiskárna 
RISO ComColor 7050 nabízí výjimečnou rychlost zpracování, 
tisk ve velkých objemech a nízké provozní náklady. Představuje 
tak ideální barevné tiskové řešení pro vaši kancelář nebo 
tiskové centrum. Má snadné intuitivní ovládání a dokáže 
zvládnout velkou tiskovou zátěž. Umožní Vám začít tisknout 
vaše každodenní dokumenty barevně a zároveň poslouží i jako 
ekonomická alternativa pro černobílý tisk.

Inkoustová tiskárna ComColor 7050 s rychlostí tisku 120 stran 
za minutu je speciálně určena pro rychlou tiskovou produkci za 
velmi nízkou cenu. Je vybavena několika tiskovými zásobníky 
s celkovou kapacitou 2500 listů. Její obsluha je tak snadná že 
to zvládne prakticky každý i bez předchozího zaškolení.

Tiskárna ComColor 7050 má malý půdorys a proto se snadno 
vejde do většiny kanceláří. Má také certifikaci ENERGY STAR 
a mnoho funkcí pro úsporu energie, což z ní dělá jednu 
z nejekologičtějších tiskáren na světě. Získáte tak výkonné 
zařízení, které zpracuje všechny vaše tiskové úlohy – snadno, 
rychle, spolehlivě a zároveň s nižším dopadem na životní 
prostředí.

Rychlost
Při rychlosti 120 stran za minutu dokáže ComColor 
7050 vytisknout 1000 celobarevných stran za 
pouhých 8 minut – bez zpomalení při duplexním 
tisku.*1

Úspora nákladů
Náklady na černobílý tisk jsou u této tiskárny RISO 
nižší ve srovnání s běžnými kopírkami.

Životní prostředí
Tiskárna ComColor 7050 má certifikaci ENERGY 
STAR. Používá metodu bezkontaktního tisku bez 
využití tepla, která nemá žádné zvláštní nároky 
na napájení. Její spotřeba ani u nejnáročnějších 
tiskových úloh nepřekračuje 1000 W. Obaly 
spotřebních materiálů jsou recyklovatelné. 

Spolehlivost
Tiskárna má projektovanou zátěž 500 000 kopií za 
měsíc.

Obálky a různé druhy papíru
ComColor 7050 tiskne na širokou škálu druhů papíru 
včetně recyklovaného papíru, kartónu a obálek.*2

Skenování a kopírování
Doplňkový skener RISO skenuje rychlostí 40 stran za 
minutu při rozlišení 600 dpi a rozšiřuje využitelnost 
zařízení.*3

Standardní funkce
Mezi standardní funkce patří automatický duplexní 
tisk bez snížení rychlosti tisku. Navíc můžete využít 
tisk na papír s různým formátem v rámci jedné 
tiskové úlohy, zabezpečení tisku, archivaci tiskových 
úloh, skenování do e-mailu*3 nebo USB flash 
paměti*3, automatické rozpoznání černobílých a 
barevných dokumentů, tisk více stránek na jednom 
listu, rozmístění stránek nebo tisk brožury.*4, 5

Doplňková rastrovací jednotka (RIP) 
IS900C pro Adobe PostScript
Přidáte-li k tiskárně doplňkovou jednotku IS900C, 
získáte mnoho dalších funkcí, například spojování 
tiskáren, rozdělování tiskových úloh, archivaci, 
stahování fontů, tisk formulářů, uživatelské tiskové 
fronty, přidávání obálky, poznámek a záhlaví.

Doplňkový multifunkční finišer
Potřebujete sešívat stránky na okraji nebo ve hřbetu, 
děrovat je, odsazovat výtisky nebo přehýbat brožury, 
když připravujete dokumenty pro porady, materiály 
pro výběrová řízení, zpravodaje, oběžníky nebo 
pracovní formuláře? S finišerem RISO je to snadné.

Další volitelná příslušenství
Stroj lze rozšířit o doplňková příslušenství, např. 
vykladač s automatickým nastavení výstupních 
vodítek papírů nebo podavač obálek či podavač 
papírů vyšších gramáží 100–400 g/m2.

*1 Výstup je udáván v počtu stánek

*2 Pro určitý druh/gramáž papíru může být zapotřebí doplňkový podavač speciálního papíru

*3 Funkce skenování je možná jen s doplňkovým skenerem

*4 Tisk brožur vyžaduje doplňkový finišer

*5 Může být zapotřebí nějaké doplňkové příslušenství

Knihy a manuály

Provozní dokumenty

Letáky a kartičky

Obálky

Přehledný ovládací panel

Doplňková identifikační jednotka

Snadná výměna inkoustových kazet

Doplňková rastrovací jednotka (RIP) 
IS900C pro Adobe PostScript

Doplňkový 
multifunkční 
finišer

Doplňkový skener (HS4000)

Doplňkový zásobník

Řádkový tiskový systém
s inkoustovými tryskami

Duplexní tisk bez zpomalení

Rychlost tisku 90 stran za minutu

Děrování Sešívání

Brožura Sešití hřbetu

KATALOG

Možnosti zpracování dokumentů

Knihy a manuály

Provozní dokumenty

Letáky a kartičky

Obálky

Tři zásobníky papíru

ZPRAVODAJ
Lorem ipsum dolorore site amet, 

consectetur adipisiciuk elite, sed 
eiusmod tempor incidunt ut labore 
eti dolore magna aliqua. Ut enim 
ada minime veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquid ex ea commodi consequat. 
Quisucu aute iure reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
obcaecat cupiditat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

Orem ipsum dolorore site amet, 
consectetur adipisiciuk elite, sed 
eiusmod tempor incidunt ut labore 
eti dolore magna aliqua. Ut enim ada 
minime ommodi consequat. Quisucu 
aute iure reprehenderitveniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequat. Quisucu aute iure 
reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint obcaecat 
cupiditat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Korem ipsum dolorore site amet, 
consectetur adipisiciuk elite, sed 
eiusmod tempor inciim ada minime 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequat. Quisucu aute 
iure reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint obcaecat 
cupiditat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Dudolorore site amet, consectetur 
adipisiciuk elite, sed eiusmod 
tempor incidunt ut labore eti dolore 
magna aliqua. Ut enim ada minime 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea 

commodi consequat. Quisucu aute 
iure reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint obcaecat 
cupiditat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Dolorore site amet, consectetur 
adipisiciuk elite, sed eiusmod tempor 
incidunt ut labore eti dolore magna 
aliqua. Ut enim ada minime veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquid ex eateur sint 
obcaecat cupiditat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

Lorem ipsum dolorore site amet, 
consectetur adipisiciuk elite, sed 
eiusmod tempor incidunt ut labore 
eti dolore magna aliqua. Ut enim 
ada minime veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquid ex ea commodi consequat. 
Quisucu aute iure reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
obcaecat cupiditat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

Vorem ipsum dolorore site amet, 
consectetur adipisiciuk elite, sed 
eiusmod tempor incidunt ut labore eti 
dolore mhenderit in voluptate 

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint obcaecat 
cupiditat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Zorem ipsum dolorore site amet, 
consectetur adipisiciuk elite, sed 
eiusmmco laboris nisi ut aliquid ex 
ea commodi consequat. Quisucu 
aute iure reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint obcaecat 
cupiditat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Norore site cu aba amet, consectetur 
adipisiciuk elite, sed eiusmod tempor 
incidunt ut labore eti dolore magna 
aliqua. Ut enim ada minime veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequat. Qu

Iorem bx ipsum nu do Kexercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequat. Quisucu aute 
iure reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur a sint obcaecat 
cupiditat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

Lorem ipsum dolorore site amet, 
consectetur adipisiciuk elite, sed 

eiusmod tempor incidunt ut labore 
eti dolore magna aliqua. Ut enim 
ada minime veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquid ex ea commodi consequat. 
Quisucu aute iure reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
obcaecat cupiditat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

pariatur. Excep
cupiditat non pr
qui officia des
est laborum.

Korem ipsum 
consectetur ad
eiusmod tempo
veniam, quis 
ullamco laboris 
commodi cons
iure reprehende
esse cillum do
pariatur. Excep
cupiditat non pr
qui officia des
est laborum.

Dudolorore site
adipisiciuk el
tempor incidunt
magna aliqua. 
veniam, quis 
ullamco laboris 
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