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Port for connecting optional High Capacity Motorized Receiving
Tray

Up to 3600 letter size pages per hour
8.5” W x 30” L
MIN: 3” W x 4.2” L    MAX: 9” W x 14.5” L
Up to 1/48” (0.5 mm / 430 gsm / 160# Cover / 240# Index)
5000 single sheets (10 reams)
350,000 per month
Windows™ Printer Drivers for Windows™ XP, Vista, 7, 8
Dye-based ink. 5 individual 250 ml tanks (CMYKK)

USB 2.0
Ethernet Port

Memjet    Replaceable Printhead

110 VAC, 50/60 Hz (220-240 VAC, 50/60 Hz available)
20.5” W x 33” L x 37” H

1600 x 1600 dpi
1600 x 800 dpi

175 lbs. (79 kg)
High Capacity Synchronized Receiving Tray

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

MACH 8 DIGITAL COLOR PRINTER

   The Mach 8 is RENA’s newest top of the 
line printer. This is one heavy duty machine 
that gets the job done and gets it done 
quickly. It is meant for printing large 
quantities of letter size sheets of paper, so 
you won’t have to keep refilling the paper 
tray over and over.

   Bring your printed documents to life 
with its stunning full color inkjet printing 
system by Memjet. With this revolutionary 
technology, you can achieve the best of both 
worlds: productivity and quality. At best 
quality, imagine printing 60 pages per 
minute at 1600 x 800 dpi!

   Not only does the Mach 8 give you 
productivity and quality, but it also gives you 
profitability. You will quickly see a return on 
investment with this high performance 

machine. The ink tanks each hold a volume of 
250 ml so you can rest easy knowing your 
printing costs are under control.

   Because it’s all digital, there are no 
setup costs and you can also produce small 
runs for those times when you only need to 
print a handful of documents. Variable 
images and data can be used so that every 
piece that is printed is unique.  

   Along with the rest of RENA’s product 
line, the Mach 8 is built to keep you satisfied 
for years on end with its sturdy and 
American-made all metal construction. 
Contact your local RENA Systems dealer 
today for more information.

Ultra fast color printing at speeds
up to 12 inches per second

Have the ability to produce large
quantities or short runs with ease

Feeder holds up to 5,000 letter size
pages

Print in brilliant full color quality at
1600 x 1600 dots per inch

KEY FEATURES

AUTHORIZED RENA SYSTEMS DEALER:

The Envelope Imaging Company ® www.renausa.com

910 East Main Street
Suite 200
Norristown, PA 19401-4110
Toll Free: 888.444.7362

SZÍNES DIGITÁLIS NYOMTATÓ

Felbontás
 Legjobb mód
 Normál mód
Sebesség
Nyomtatási terület
Média méret
Média vastagság
Adagoló kapacitás
Működési ciklus
Szoftver
Tinta
Nyomtatófej
Pc Interfész
Hálózati interfész
Tartozék interfész
Energia igény
Méretek
Súly

Opciók

 
1600 x 1600 dpi
1600 x 800 dpi
3600 boríték / óra
21,6 x 76,2 cm 
Min.: 7,6 x 10,7 cm, max.: 22,9 x 36,8 cm
0,5 mm / 430 g/m²
5000 boríték / lap
350000 / hónap
Windows nyomtató driverek - Windows XP, 7, 8
5db (CMYKK) 250 ml-es festéktartályokban
Memjet cserélhető nyomtatófej
USB 2.0
Ethernet port
Port az opcionális nagy kapapcitású, motorikus fogadó tálcához
110 VAC, 50/60 Hz  (v. 220-240 VAC, 50/60 Hz)
52,7 x 83,8 x 94 cm (sz x h x m )
79 kg

Nagy kapapcitású, szinkronizált fogadó tálca

A Mach 8 a Rena egyik csúcskategóriás 
gépe. Ez a strapabíró gép biztosan elvégzi 
a rábízott munkát, és azt is gyorsan végzi 
el. Képes nagy mennyiségű boríték méretű 
lapokat nyomtatni anélkül, hogy folyama-
tosan újra kéne azt töltenie.

A Memjet technológiának köszönhetően 
gyönyörű 4 színes nyomatok gyárthat. Ez-
zel a forradalmi tehcnológiával mind a két 
fontos dolgot elérheti: termelékenység és 
mennyiség. Legjobb felbontásban akér 60 
oldalt is nyomtathat percenként.

A nagy termelékenység és mennyiség 
hatására az vállalkozása könnyedén jöve-
delmezővé vállhat, és rövid idő alatt látni 

fogja beruhásások megtérülését. Minden 
tintatartály 250ml-es, amelyek rengeteg 
nyomatot tesznek lehetővé anélkül, hogy 
önnek gyakran cserélnie kellene őket.

A digitális technológiának köszönhetően 
nincsenek beállítási költségek, és kevés 
nyomatszámú munkákat is nyomtathat . 
Változó adatok és képek sem jelentenek 
gondot a Mach 8 nyomtatónak.

Masszív fémfelépítésének köszönhetően 
évekig tartó biztos munkavégzésre tervez-
ték, amit az USA-ban terveztek és gyártot-
tak le. Amennyiben felkeltettük a érdek-
lődését, keressen meg minket az alábbi 
email címen. 


