
Enda bedre utskrifter med nytt Pro-Graphic-papir fra Ricoh
Ricoh Europe oppgraderer sitt papirsortiment Pro-Graphic, som er spesialdesignet for Ricohs digitale trykkpresser og tonere.

Papiret har nå fått en ny komponentblanding som sikrer offset-like hvithetsnivåer samt optimal og konsekvent utskriftskvalitet. Pro-Graphic
gir i tillegg skarpere kontrast, livfulle bilder, problemfri tosidig utskrift og pålitelig drift. Papiret absorberer dessuten mindre fukt fra
omgivelsene, noe som forbedrer utskriftskvaliteten og mateytelsen ytterligere.

Ricoh Pro-Graphic-papiret er tilgjengelig i tykkelser fra 90 g/m² til 300 g/m², i formatene A4, A3 og SRA3 og med de trefrie
overflatebehandlingene bestrøket, glanset, silke og ubestrøket. Papiret er også ideelt for daglige utskriftsoppgaver.

Pro-Graphic er produsert i henhold til strenge ytelseskriterier for å sikre perfekt utskriftskvalitet for alle slags trykksaker: fra direktereklame,
brosjyrer, kataloger, magasiner og tidsskrifter til markedsføringsmateriell og bestillingstrykking av bøker samt bedriftsmateriell som
brevpapir, visittkort og produktark. Kriteriene som lå til grunn for forbedringen, omfatter blant annet papirstopp, mateytelse, fikseringsytelse,
stabling, bildekvalitet og papirkrøll. Samme høye kvalitetsnivå på alle typer papir sikres ved at én maskin brukes til å produsere alt bestrøket
papir, mens en annen produserer det ubestrøkne.

Utprøvd, testet og klar til å levere

«Ricohs Pro-Graphic-papir er blitt nøye testet i våre skrivere for å sikre optimal ytelse og fremragende produktivitet», sier Graham Moore,
Director of Business Development i Ricoh Europe. «Vi er overbevist om at både det bestrøkne og ubestrøkne papiret i Ricoh Pro-Graphic-
sortimentet gir den beste kvaliteten i våre systemer i det europeiske markedet i dag. Trykkerier som bruker dette papiret, vil oppleve
fordelen ved maksimal driftstid, økt produktivitet og forbedret utskriftskvalitet.»

Miljøgevinster

Pro-Graphic-sorimentet, som er FSC- og PEFC-sertifisert, er produsert med materiale fra bærekraftig skogsdrift og med lavt CO2-utslipp
for å oppfylle Ricohs strenge miljøkrav. Papiret har dessuten ISO 14001 (1996)-sertifisering samt EUs miljømerking (2009) som tilsier at et
produkt eller en tjeneste har lav miljøpåvirkning gjennom hele levetiden, fra utvinning av råmateriale via produksjon til bruk og avhending.
EUs miljømerking er frivillig og viser at et produkt oppfyller strenge krav til miljø og ytelse.

I fremtiden skal papiremballasjen for hele serien prydes med Ricohs Clickable PaperTM-logo. Dette betyr at kunder kan skanne Pro-
Graphic-logoen med et nettbrett eller en smarttelefon, og få tilgang til blant annet digital bestilling, videoer og innovative applikasjoner.

«Høy kvalitet, konsekvens og pålitelighet sikrer til sammen at trykkerier når sine mål om effektivitet. Pro-Graphic gjør det i tillegg lettere å
oppfylle de økende kravene til miljøansvar, noe Ricoh kan bidra ytterligere til gjennom våre karbonnøytrale utskriftstjenester», avslutter
Moore
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Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Erik Barø
Tlf.: 900 13 809 
E-post: erik.baro@ricoh.no 
Nettside: www.ricoh.no
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Facebook: www.facebook.com/ricohproductionprint 
Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Besøk Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press

Om Ricoh
Ricoh er et globalt teknologiselskap som har kontorløsninger, løsninger for produksjonsutskrift, totalløsninger for dokumenthåndtering og IT-tjenester som
spesialområder. Ricoh-gruppen har hovedkontor i Tokyo, og driver virksomhet i ca. 200 land og regioner. I regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2013,
hadde Ricoh-gruppen en global omsetning på ca. 20 milliarder dollar.

Hovedvekten av selskapets inntekter kommer fra produkter, løsninger og tjenester som forbedrer samspillet mellom mennesker og informasjon.  Ricoh
produserer også prisbelønte digitalkameraer og spesialprodukter til industrien. Selskapet er kjent for teknologi av høy kvalitet, særdeles god kundeservice
og sine initiativer for økt bærekraftighet.

Med slagordet imagine. change. hjelper Ricoh selskaper med å endre måten de arbeider og utnytter den kollektive fantasien til de ansatte på.  
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