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MaCH-5
d i g i Tá l i s
színes nyoMTaTó

AlAcsonyAbb költség 
gyorsAbb sebesség

ForradaloM:
A rena Mach-5 
nyomtatója és az mcolor 
raszterképkezelő (rIP) 
elhozza a megfizethető, 
gyorsabb sebességű, 
professzionális színeket az 
üzemeltetésébe. ez egy digi-
tális tintasugaras forradalom 
– a teljes színskálával.
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intelligens levél
vonalkód képes

MaCH 5 digiTális színes nyoMTaTó

sebesség: oldalnyomtatás:

25.4 cm-es levélborítékok:  

Akár 3600 lap/óra (1600x800 dpi @ 12ips, 21.6 cm x 27.9 cm lapok)

Akár 7500 lap/óra (1600x800 dpi @ 12ips)

AnyAgméret:  mIn 7.6 cm x 10.5 cm, mAX  24.1 cm x  43.2 cm

AnyAgvAstAgság: Akár 0.5 mm

nyomtAtásI mInőség: normál (1600x800 dpi @ 12ips), legjobb (1600x1600 dpi @ 6ips)

technológIA: memjet termál tintasugaras 

PAtron kAPAcItás: cián (250ml), sárga (250ml), magenta (250ml), Fekete (500ml)

nyomtAtásI terület: 21.6 cm x 43.2 cm, egészen a lapok széléig

színmátrIX: Akár 16.8 millió szín

AdAgoló: beépített top load Friction adagoló

Pc csAtlAkozás: Usb és ethernet

FIrmwAre FrIssítés: elektronikus letöltés vagy Pc csatlakozás

szállíthAtóság: nyomáskerekes technológia star kerekekkel

Főbb vonások: teljes színű tintasugaras nyomtató, fixált fej design, nagykapacitásä patronok,  
automatikus nyomtatófej tisztítás, tetővel ellátott szervizállomás.

betűtíPUsok: minden elérhető truetype és Postscript rendszertípus

méretek: 61 cm x 45.7 cm x 50.8 cm (szélesség, magasság, hosszúság)

súly: 40.8 kg

árAmForrás: 110-240 vAc, 60 hz / 2A

tArtozékok: szállítószalalgok, Ir szárítók, mcolor raszterképkezelő és munkafolyamat  
alkalmazás, satori tömegnyomtató alkalmazás.

A digitális színek igazán jót tesznek üzletének. 
magukra irányítják a figyelmet, jövedelmet ter-
melnek, növelik a választ, pénzt hoznak a kony-
hára. egészen mostanáig azonban magas áron 
érkeztek. vagy a hardver befektetés szökött az 
egekig, vagy az útközben felmerülő költségek 
emésztették fel a profitot. A tintasugaras nyom-
tatók megoldás nyújtottak ugyan mindkét 
problémára, azonban fájdalmasan lassúak vol-
tak. eljött hát az idő egy technológiai áttörésre, 
egy forradalmi változásra.

ez a változás most jött el. A renA mach-5 digi-
tális színes nyomtató együtt a hihetetlen digi-
tális memJet technológiával, egy egyrészes, fix 
nyomtatófejjel, amely több, mint 70.000 szó-
rófejet tartalmaz, brilliáns grafikát ereményez 
1600 képpont/hüvelyk és 30.5 cm/másodperc 
sebesség mellett. A renA mach-5 nem csupán 
a termelést lendíti fel, hanem ugyanakkor rend-
kívüli módon költségkímélő is.

Az 5 darab, egyenként 250 ml-es tintapatron 
tároló hosszú idejű munkát biztosít és alacsony 
költséget.

ezekkel a tartályok 3-szor hosszabb ideig tarta-
nak ki, ami jelentősen kevesebb pénzbe kerül 
más toner-alapú nyomtatókkal összehasonlít-
va. nincsenek nyomtatódobok és fuserek amik 
cserére szorulnának. ez egy masszív profitori-
entált szerkezet, ami dramatikus mértékben 
járul hozzá üzletéhez. szerezze be a választható 
mcolor raszterképkezelőt (rIP) a szakértő szín-
kezelésért és a színminta kezelésért. legyen 
produktívabb az mcolor munkafolyamat alkal-
mazásával.

mint minden renA termék esetében, precíz 
tervezése és fém konstrukciója az évekig tartó 
megbízható működés nevében lett megépítve. 

lépjen kapcsolatba a helyi renA systems érté-
kesítőjével és kérjen egy áraján-
lattal egybekötött bemutatót.

Főbb jellemzők: 

§	nyomtasson brilliánsan teljes színekben, 
ipari, 1600 x 1600 dpi minőségben

§	az automatikus patron karbantartó rend-
szer fenntartja a gyönyörű minőséget

§	Osztályának vezető költség/oldal jellem-
zője nyereséges rendszerré teszi

§	elérhető mColor Raszterképkezelő és  
munkafolyamat alkalmazás a színkezelésért

FeJléc

trAnsPromo meghívások logók

címke
AblAkozott

mColor server, ajánlott  
rendszerkövetelmény: 
•	 3 ghz dual core/Quadcore, 

core i5 ajánlott
•	 dvd rom
•	 3 darab Usb csatlakozó
•	 windows 7 Professional, 

32 vagy 64 bit
•	 4 gb rAm felett
•	 100/1000 network Interface 

kártya
A szerverkövetelmények a 
termelési igények, a kliensek 
számának és a raszterképkezelő 
(rIP) csatlakozások fényében 
válozhatnak.

mColor Munkafolyamat PC kliens mini-
mum ajánlott rendszerkövetelmény:
•	 2 ghz dual core processzor vagy 

erősebb
•	 dvd rom
•	 A kliensek elérhetőek windows XP 

Professional, windows 2003 server, 
windows vista business Professional,  
windows 7 Professional 32 vagy 64 
bit. Az operációs rendszerek „home“ 
változatai nem támogatottak.

•	 2gb rAm
•	 100/1000 network Interface kártya

mcolor munkafolyamat mAc os X kliens: 
•	 os X 10.7, os X 10.8
•	 2gb rAm vagy több
A rendszerkövetelmények nem tar-
talmazzák a követelményt más munkaál-
lomások alkalmazásaihoz.



nyoMTasson MinT egy ProFi és nöVelJe ProdUkTiViTásáT 
(TerMélékenységéT)
A rena systems mcolor raszterképkezelő és munkafolyamat alkalmazása egybe foglalja a 
képkezelő eszközöket, a munkához szükséges előbeállításokat, mappákat 
és az erőteljes harlequin raszterképkezelő motort. Az mcolor 
elhozza a megjósolható és megismételhető 
színstandardokat, valamint javítja az 
általános képminőséget. 

A könnyű használatot elősegítő felhasználói 
felületnek köszönhetően az mcolor megadja 
az eszközöket az automatizált termeléshez 
és munkakezeléshez, valamint szállítja a 
professzionális színkontrollt mind üzleti, 
mind kereskedelmi partnerei részére. 

FeJleTT színkezelés
és színMinTa-egyezés
Az mcolor raszterképkezelő minden eszközt 
megad a színminta szerkeszéséhez anélkül, 
hogy ön Adobe Photoshop szakértő lenne. 
Alkalmazzon színmintát, egyeztessen valós 
színspecifi kációkat gondok nélkül. 
Az mcolor automatikusan felismeri a színeket képein. Innen, a 
felhasználó különböző színmintákat választhat ki, összehasonlítva anyagait, 
beállítva a színeket, elmenteni a változtatásokat a munka vagy az egész folyamat 
esetében, mielőtt kinyomtatná az anyagot.

HarleQUin raszTerkéPkezelŐ TeCHnológia
A kereskedelmi nyomtatáshoz egy robosztus 
és megbízható raszterképkezelő alkalmazás 
szükséges, amely magas minőséget, teljesítményt és 
megbízhatóságot garantál. éppen ezért építettük az 
mcolor alkalmazást a harlequin raszterképkezelő 
– a szakértő megoldás köré. 
Az mcolor beépített  harlequin raszterképkezelője 
megadja azt a teljesítményt és produktivitást, amellyel 
maximalizálhatja mach-5 nyomtatója teljesítményét.

MUnkaFolyaMaT ProdUkTiViTás: 
előterjesztés, kezelés és előnézet bárhol a hálózaton, 
mac vagy Pc segítségével. tároljon és mentsen 
nyomtatófájlokat és beállításokat a jövőbeli 
felhasználáshoz, ezzel gyorsítva és megkönnyítve az 
ismétlődő munkákat.

iCC ProFilok
A beépített Icc színes profi lok biztosítják a lehető legjobb végeredményt a papírtípusok 
széles skáláján, úgy mint a standard minőségű borítékok, standard irodai papírok, 
tintasugaras nyomtatókhoz való gloss és matte típusú papírok és a tintasugaras 
nyomtatókhoz való borítékok. 
Az alábbi példák mutatják a különbséget egy adott minta esetében, ugyanolyan mach-5 
nyomtatóval készítve, azonos levélborítékon, összehasonlítva a windows® alapprogramot 
az mcolor alkalmazással.

MColor raszTerkéPkezelŐ és MUnkaFolyaMaT 
alkalMazás MaCH-5 digiTális nyoMTaTókHoz
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