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RICOH Ri 1000
Maiores Velocidades, Maior Resolução de Imagem e Tecnologia

A versátil RICOH Ri 1000 oferece altas velocidades de impressão e gráficos nítidos e vibrantes. Uma solução ideal para 
novas empresas, lojas de impressão procurando expandir suas ofertas e empresas de comércio eletrônico com volume 

Maior Produtividade
Descubra o caminho mais curto do projeto à impressão. 
Com o AnaRIP incluído e o software opcional Kothari RIP Pro
avançado, a RICOH Ri 1000 imprime gráficos coloridos em 
menos de 28 segundos.*

Facilidade e Versatilidade
Opções de pranchas de troca rápida poupam tempo, enquan-
to expandem suas ofertas de produto. Basta trocar e imprimir
Sem necessidade de chave de fenda ou ferramentas especiais.

* Teste de velocidade realizado usando a configuração Speed Wide em impressão 254 x 203 mm (10" x 8") em vestuário branco.

Alto Valor, Rápido ROI
Iniciar ou expandir seu negócio de impressão em roupas nunca
foi tão fácil. Obtenha um impressionante conjunto de funcio-
nalidades a um preço acessível, que caiba seu orçamento, para 
ajudar a obter um rápido retorno do investimento.

Pronta para Uso Rapidamente
Limpeza automática inteligente e agitação automática da 
tinta branca garantem que a máquina esteja pronta para 

Monitore a impressão do início ao fim. 
O design de janela permite ver seu 
trabalho de impressão em tempo real. 

A RICOH Ri 1000 é equipada com cabeças
impressoras Ricoh genuínas, projetadas 
para velocidade, precisão e durabilidade.
Os resultados são a esplêndida qualidade 
de impressão em alta resolução e a manu-
tenção minimizada.

Alterne rapidamente de impressão em 
uma peça de vestuário fina para uma 
peça em tecido grosso, graças à tecno-
logia de sensor ótico, muito prática, e ao
ajuste preciso de altura da mesa. Pranchas 
vestíveis permitem uma colocação sem 

Uma espaçosa tela de toque de 7" realça
um visor vibrante e colorido, com inter-
face gráfica atualizada, controles intuiti-
vos e um Guia de Operação Interativo
embutido, que oferece alertas inteligen-
tes e lembretesde manutenção.

Surpreenda seus clientes com impressões
de arregalar os olhos. A RICOH Ri 1000 
oferece cores mais brilhantes e mais 
precisas e maior resolução de imagem, 
de até 1200 x 1200 dpi.

Pranchas trocadas em um piscar de olhos. 
Troque facilmente entre as diferentes 
opções de prancha, para máxima versatili-
dade, praticamente sem tempo de inter-

Janela de Inspeção Superior Cabeças Impressoras de 
Alto Desempenho

Ajuste Fácil da Mesa

Tela de Toque Interativa 
com Alertas Inteligentes

Imagens Nítidas e Vibrantes Pranchas de Troca Rápida

Alto Desempenho | Valor Excelente
Obtenha ainda mais por menos. Com maior qualidade de imagem, cores mais precisas e instalação e manutenção automatizadas,
a RICOH Ri 1000 supera facilmente a concorrência.

médio de produção.

Mais Inteligente

imprimir sempre que você estiver.

rupção entre as instalações.

problemas do tecido e de sua proteção.



Especificações Gerais

AnaRIP Kothari

RICOH Ri 1000
ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

AnaRIP e Kothari Pro RIP
Requisitos do Sistema

RicohDTG.com
(877) 626-2538

Área Imprimível  Até 406,4 x 497,8 mm / 16  x 19,6 , com 
prancha grande opcional.  

Tecnologia da cabeça 
impressora 

Jato de Tinta piezo-elétrica, de gota sob 
demanda, da Ricoh  

Câmaras/bicos de tinta  4 cabeças impressoras Ricoh por câmara
8 Canais/192 bicos por canal.

Velocidades de impressão 
típicas, gráficos de 254 x 
203 mm (10  x 8 ) 
Tecido claro 
 - Speed print 
 - Fine Print 

 
 
 
 
28 segundos  
42 segundos 

Configurações de 
resolução 

Velocidade: 600x600 dpi/4 passadas; Fina: 
600x600 dpi/8 passadas;  
Super Fina 1200x1200 dpi/16 passadas  

Tinta Tinta Genuína aprovada pela Ricoh, direto 
para tecido, à base de água, com pigmento 
CMYK e tinta branca 

Sistema de entrega da 
tinta  

Sistema de entrega em ciclo contínuo 
(closed-loop); Sistema de circulação 
automática da tinta para os canais brancos.   

Substratos Imprimíveis   100% algodão e blendagens com alto teor 
de algodão; 100% poliéster claro, até 50/50 
poliéster escuro, madeira e lona. Chapéus, 
sapatos e outras opções estendidas de 
mídia em breve.  

Ajuste da altura da mesa  Ajuste manual preciso de altura da mesa 
até 3,0 cm / 1,2"   

Recursos de Manutenção   Monitoramento de tinta preciso, sistema 
automático de manutenção de tinta, 
sistema automático de limpeza de cabeça 
impressora, sistema mecânico de purga, 
para ajudar a encher e remover a tinta do 
sistema.  

Ambiente de Operação  15°C/59°F a 32°C/90°F, Umidade 45 a 80% 
RH, recomendado o umidificador não 
condensante  

Conectividade  Suporta unidade USB e Ethernet  

Requisitos elétricos  100/120VAC 50-60Hz, 0,65A máx, 70 Watts  

Dimensões  A:48,0 cm x C: 132,6 cm x L: 86,1 cm 

Peso  110 kg (242,5 lbs)  

Temperaturas e tempos de 
Cura - prensa térmica (os 
tempos de transporte 
variam)  

Camiseta clara (somente CMYK): 40 segs.
Camiseta escura (tinta branca): 90 segs.

Aplicativos gráficos 
recomendados  

PhotoShop/Illustrator 
CorelDraw  

PhotoShop/Illustrator 
CorelDraw  

Formatos de Arquivos 
Compatíveis  

TIFF, PNG, JPG, PDF, 
PSD, AI, BMP 

TIFF, PNG, JPG, PDF, PSD,
AI, BMP  

Requisitos de Sistema 
Operacional  

Windows 7,8,10, 32 
ou 64 bits 

Windows 7,8,10 64 bits  

Processador e 
memória mínimos  

2,0 GHz, 2 GB de 
RAM no PC 

Intel i5 ou i7 quad core 3,3 
GHz, 6 GB de RAM no PC  

Armazenamento no 
computador  

Unidade de disco 
rígido de 2,0 GB de 
espaço: 

Unidade Disco Rígido com 
interface SATA e 1TB de 
espaço disponível para 
armazenar imagens  

Resolução mínima do 
monitor  

1024 x 768  SVGA 1280x1024  

Tamanho máximo da 
imagem  

4200 x 5000 a  
300 dpi 

4200 x 5000 a  
300 dpi 

Pré-tratamento  Fórmulas de pré-tratamento genuínas 
aprovadas pela Ricoh. Use o pulverizador 
mecânico HVLP Wagner incluído ou o 
pulverizador automático, em um ambiente 
separado de sua impressora 

Mesas opcionais  

Mesa padrão Média (Incluída)   
                 

Grande             

Pequena          
 

32 cm x 45,7 cm  
12,6 x18   

406,4 x 497,8 mm 
16  x 19,6

 

26,6 cm x 33 cm                 
10,5  x 13

 

 Mais opcionais disponíveis em breve 
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Pranchas opcionais 


