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EKOLOGISESTI TAKUUVARMAA TULOSTAMISTA MAAILMANLAAJUISESTI

VÄHENNNÄ LC-CO2 PÄÄSTÖJÄ
JA YMPÄRISTÖNKUORMITUSTA 

RISO TOTEUTTAA LUPAUKSENSA PUHTAAMMAN MAAILMAN PUOLESTA.  

KIERRÄTETTÄVÄT OSAT
SÄÄSTÄVÄT YMPÄRISTÖÄ
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Säästääkseen ympäristöä, sekä ennen että jälkeen
käytön, on ComColor X1-sarjan mustepatruunat
valmistettu osittain kierrätetyistä osista. Lisäksi
patruunat voidaan helposti purkaa osiin ja näin tehdä
osien kierrättämisestä helpompaa.

ComColor X1-sarja on suunniteltu ja kehitetty perustuen 
tuloksiin, jotka saatiin elinkaaren arvioinnista (LCA).
Parantamalla suorituskykyä ja edelleen laskemalla
ympäristökuormitusta vähentäen LC-CO2 tasoja
noin 31% verrattuna aikaisempiin malleihin.

Ympäri maailmaa vaadittujen ympäristömerkkien ja direktiivien noudattaminen ovat hankintanne vakuus yhdessä 
ComColor X1:den ekologisen suorituskykyn kanssa.

ENERGY STAR®
 -OHJELMA REACH -SÄÄNNÖKSET

Euroopan yhteisön asetus kemikaaleista
ja niiden turvallisesta käytöstä. Säännökset 
käsittelevät kemiallisten aineiden rekisteröintiä,
arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia.

*Vaihtelee alueittain.

RoHS -DIREKTIIVI ErP -DIREKTIIVI
Euroopan yhteisön direktiivin, joka vaatii
ekologista suunnittelua energiaan liittyvien
tuotteiden käytössä.

Vähensimme päästöjen CO2:n määrää aikaisemmasta 0,65 tonnia,
joka vastaa 46 (80-vuotiaan) seetripuun tuhoutumista vuodessa.

Huom: Tuotteen koko elinkaari, materiaalien keräämisestä, kehittämisestä, tuotannon
kautta toimitukseen, käytöstä ja hävittämisestä johtuvat päästöt. Luvut perustuvat 
RISO:n omiin tutkimuksiin ja analyyseihin.

Patruunan rakenteen vuoksi se on
helppo purkaa, uudelleen käyttää ja 
kierrättää.
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KARTONKI

VÄRIAINE
PUSSI

Kansainvälinen ohjelma, joka edistää energian
säästöä tulostinlaitteissa. Ohjelma asettaa
tulostimille virrankulutuksen standardit 
eri toiminnoissa mm. lepo- ja valmiustilassa*.

Euroopan unionin direktiivi tiettyjen 
vaarallisten aineiden rajoittamisesta 
sähkö-ja elektroniikkalaitteissa.

TUTUSTU 
VIHREÄMPÄÄN JA
TEHOKKAAMPAAN
TAPAAN TULOSTAA
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HUOMATTAVIA KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ

ComColor X1-sarjan tulostimet vähentävät huomattavasti tulostusaikaa. Se on todellinen lisä, 
joka säästää energiaa, poistaa tulostimen pullonkauloja ja lisää tehokkuutta
toimistoympäristössä.

TULOSTAMINEN 150 S/MIN vs 65 S/MIN

Lyhentämällä tulostus aikaa, ComColor X1 -sarja kuluttaa vähemmän sähköä kuin 
useimmat muut tulostimet luokassaan. Tästä koituu merkittäviä kustannussäästöjä 
mm. sähkölaskussa.

*1 Sähkönkulutus sivua kohti perustuu TEC laskelmiin ENERGY STAR®
 sertifioiduissa tulostimissa. 

*2 Perustuu neljän ENERGY STAR® sertifioidun tulostusnopeudeltaan 65 s/min olevan tulostimen keskiarvoihin. 

Jokainen työ valmistuu nopeammin, vähentäen tulostimen
toiminta-aikaa.

NOPEAA TULOSTAMISTA EKOTEHOKKAASTI
TUOTTAVUUS LISÄARVO

ComColor X1-sarjan tulostimilla on todella pieni ympäristöä
rasittava hiilijalanjälki. 

HYÖDY MUSTESUIHKUTULOSTIMEN EKO-EDUISTA
LISÄÄ VÄHEMMÄLLÄ

PIENEMPI 
VIRRANKULUTUS 

Koska lämpöä ei käytetä kuvan kiinnitykseen 
niin tarvitaan vähemmän sähköä, joka lopulta tuo
merkittäviä kustannussäästöjä tulostimen elinaikana.

150Wh*1

705Wh*2

RISO ComColor 9150 VIRRANKULUTUSETU

KUSTANNUSTEHOKKUUS

Katso kuinka ekologisuus ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä.

NOPEAA TULOSTUSTA VIHREÄSTI 

VIRRAN AJASTUS-TILA LEPOTILA
Tulostimen voi asettaa automaattisesti lepotilaan, kun sitä ei käytetä, joka
vähentää virrankulutusta silloin kun tulostin ei ole käytössä. Lepotila 
vähentää virrankulutusta 5Wh, mikä lisää säästöjä sähkölaskussa.

 

A4 värisivuja. 

RISO ComColor 9150 NOPEUSETU
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A4 värisivuja.
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LISÄÄ ENERGIAN-
SÄÄSTÖ TOIMINTOJA 

RISO ComColor 9150   TULOSTIN A

RISO ComColor 9150   

TULSOTIN A 

VÄHEMMÄN OSIA 
Mustesuihkutulostimissa on vähemmän vaihdettavia osia
kuin tooneripohjaisissa tulostimissa, jolloin seisonta- ja
huoltoaikaa kuluu vähemmän.

ERINOMAINEN KESTÄVYYS 

VÄHEMMÄN 
PÄÄSTÖJÄ 

 

MIELLYTTÄVÄ TYÖYMPÄRISTÖ
 

  

NOPEUTA TULOSTUSTA JA LISÄÄ TEHOKKUUTTA

Järjestelmänvalvoja voi määrittää tulostimen käynnistä/sammuta virta-tilaan
tiettyinä aikoina ja/tai viikonpäivinä. Koskaan ei tarvitse huolehtia, unohtaako
kytkeä tulostimen virrat pois työajan jälkeen tai viikonloppuisin.

Toisin kuin tooneripohjaisissa tulostimissa RISO mustesuihku-
tulostimissa ei kuvanluomisprosessissa muodostu mahdollisesti
haitallisia otsoni- ja tooneripäästöjä.


