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Uma impressora Direct-to-Garment para 
qualquer utilizador e para qualquer  
ambiente!
A RICOH Ri 100 impulsiona o mundo da impressão 

Direct-to-Garment (DTG) com o seu design compacto. 

A RICOH Ri 100 imprime desenhos e fotografias 

diretamente em tecido usando a mais recente tecnologia 

de jato de tinta. Poderá imprimir com facilidade e 

segurança uma panóplia de produtos duradouros, 

independentemente de ser principiante ou um prestador 

de serviços de impressão experiente.  É possível 

imprimir uma t-shirt ou um saco personalizado e único 

para os seus clientes levarem imediatamente.

Nunca foi tão fácil expandir o seu negócio com uma

impressora Direct-to-Garment.

Inicie o seu serviço de impressão de tecidos 

personalizado num piscar de olhos

• Baixo investimento inicial

• Solução completa de um fabricante de confiança

• Impressões de elevada qualidade

A Ri 100 abre um novo mundo para os criativos. A Ricoh 

oferece uma solução completa de impressão Direct-to-

Garment que inclui impressora e sistema de aquecimento 

opcional. Com um rápido retorno do investimento e um 

design fácil de utilizar, a RICOH Ri 100 garante a sua 

prontidão para expandir o seu negócio. Uma vez que todas 

as impressões são a pedido, precisa apenas de manter 

um stock mínimo de suportes de impressão para uso.

A conveniência de meios internos

• Impressão a pedido

• Fluxo de impressão simples

• Peças de tecido decoradas, personalizadas

e produzidas internamente

Resposta flexível a necessidades variáveis dos seus 

clientes. Ofereça com rapidez peças de tecido 

personalizadas e promocionais de grande qualidade 

e sem a obrigação de quantidades mínimas.

Valor acrescentado dos serviços de impressão

• Expanda as suas capacidades de impressão

com inovadoras peças de tecido impressas,

como brindes com fotografia e lembranças

• Atraia novos tipos de clientes

• As suas impressões são apenas limitadas pela sua

imaginação – imprima em tecidos ou peças de

vestuário, como T-shirts, sweatshirts, capas de

almofadas e sacolas

Expanda o seu negócio com novos conceitos criativos 

e aplicações a partir de um equipamento fácil de 

usar. Crie novas fontes de rendimento atraindo 

novos clientes e ofereça valor acrescentado aos 

clientes que já tem. Você tem o controlo.



5 vantagens-chave da RICOH Ri 100

Dimensões compactas  
A RICOH Ri 100 possui dimensões compactas e encaixa em 

espaços pequenos como 40 x 70 cm, fazendo com que seja uma 

das mais pequenas impressoras DTG disponíveis. A impressora 

e o respetivo sistema de aquecimento podem ser empilhados 

para maximizar a funcionalidade sem sacrificar valioso espaço.

Software de design fácil de usar 
Quer seja um profissional experiente ou principiante de 

DTG, o Ricoh Design Software deixa-o editar imagens antes 

de imprimir, sem ser necessário qualquer conhecimento ou 

formação especializada. Até as fotos tiradas com smartphone 

podem ser facilmente impressas.

Impressões de elevada qualidade 
Obtenha impressões nítidas, com elevado detalhe e de 

elevada qualidade para os seus clientes graças à tecnologia 

de jato de tinta da Ricoh. Preserve a imagem e a textura dos 

tecidos naturais com impressões rápidas de cores vibrantes 

usando tintas ecológicas, pigmentadas à base de água 

que não acabem por fissurar com o passar do tempo.

ROI incrivelmente rápido 
A RICOH Ri 100 é um investimento muito acessível e de baixo risco, 

que oferecendo elevado valor e um rápido retorno do investimento. 

A Ri 100 torna a impressão de DTG mais acessível, visto que não 

existem custos de configuração adicionais.

Excelente operacionalidade, segurança 
e fácil manutenção 
Esta impressora é incrivelmente fácil de usar, sem que tenha 

de abrir mão da segurança. O design intuitivo permite que o 

operador prepare, imprima e seque um desenho em segurança. 

A manutenção periódica é levada a cabo através de um simples 

processo de forma automática e semiautomática por um 

comando do sistema.

Imprima em 5 simples passos

1.º Passo – Escolher o design

Use o driver de impressão ou o Ricoh 

Design Software para enviar o trabalho 

de impressão para a impressora através 

de, por exemplo, uma rede wireless. 

2.º Passo – Colocar o tecido

Basta colocar o tecido na bandeja.

3.º Passo – Prensar

Insira a bandeja no sistema de 

aquecimento para alisar vincos e fibras.

4.º Passo – Imprimir

Basta carregar e descarregar a bandeja 

com o tecido - é tão simples quanto isso.

5.º Passo – Secar

Use o sistema de aquecimento 

com funcionalidades de segurança 

incorporadas para secar a tinta, de 

forma a obter resultados duradouros.



GERAL

Tipo de impressora: Impressora Direct-to-Garment

Tecnologia: Piezo-electric drop on demand inkjet system 

Resolução: 600 x 600 dpi

1200 x 1200 dpi

Velocidade de impressão: Modo de velocidade: 1 minuto 20 segundos ou menos

Modo fino:  2 minutos 30 segundos ou menos

Área de impressão: Bandeja standard: 291 x 204 mm

Bandeja pequena: 204 x 142 mm

Tecido:  100% algodão, misturas de algodão com um mín. 
de 50% de algodão

Tipo de peça: T-shirt, saco de pano, sweatshirt, polo,
capa de almofada

Espessura do tecido: Inferior a 4 mm

Ajuste da altura da mesa: Automático ou manual

Funcionalidades de manutenção: Manutenção automatizada e semiautomatizada

Dimensões (L x P x A): 399 x 698 x 293 mm 

Peso: Inferior a 25 kg

Fonte de alimentação: 220 - 240V, 50/60Hz

CONSUMÍVEIS

Tipo de tinta: Tinta pigmentadas à base de água

Cores de tinta: Ciano, magenta, amarelo, preto (CMYK)

OPCIONAL

RICOH Rh 100  Modo de secagem: Aquecimento sem contacto

Modo de prensa:  Aquecimento por contacto

Tempo de secagem: 3 minutos*

Tempo de prensa: 30 segundos*

Dimensões (L x P x A): 400 x 600 x 220mm

Peso:  Inferior a 16,5 kg

Fonte de alimentação: 220 - 240V, 50/60Hz

Consumo energético:  Inferior a 1300W 

Temperatura máxima: 180°C 

* O tempo ideal pode variar dependendo do tecido e temperatura. 
A Ricoh recomenda a avaliação antecipada do tecido usado.

RICOH Tray for Standard Size Type 1 (A4) 
RICOH Tray for Small Size Type 1 (A5)

Consumo energético: Ativo: Inferior a 35W

Modo de suspensão: Inferior a 2W 

Equipamento desligado: Inferior a 0,5W

Condições de operação: Temperatura: 15ºC - 32ºC

Humidade relativa: 15% - 80% HR

Tempo de aquecimento: Inferior a 35 segundos

Ambientes suportados: Windows Vista,  
Windows Server 2008/2008 R2,  
Windows 7,  
Windows 8.1,  
Windows Server 2012/2012 R2,  
Windows 10,  
Windows Server 2016, 
Mac OS X 10.9 ou posterior

Interface host:  USB 2.0 High Speed,  
Ethernet 10BASE- T/100BASE-TX,  
Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n

Protocolo de rede: TCP/IP

Memória: 128MB RAM (std./ máx.)

RICOH Rh 100 Heating System

RICOH Tray for Small Size 
Type 1 (A5)

RICOH Tray for Standard Size  
Type 1 (A4)
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