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Equipamento de Imagens Digitais em Cores 

Pro L4130

m²/hr

colorida17,1

Pro L4160

m²/hr

colorida18,2

de Grande Formato

até até



Cor excepcional em grande formato — dentro e fora

Nova e inovadora tecnologia de tinta

Produza sinalização com rapidez

Mais cores, incluindo branco, para maior impacto
White  
  ink  
     printing

A impressora colorida em grande formato RICOH®
 Pro L4130/L4160 produz sinalizações, cartazes, cobertura d e 

paredes, embalagens etc., para propaganda interna e externa brilhantes. Seus clientes verão que suas ilustra-

ções ficarão mais vivas e ní tidas. Você verá como foi fácil faze-las. Ela usa a ecológica tinta látex acuosa e seu 

processo de impressão é de até seis cores, incluindo laranja e verde, além do branco, proporcionando uma 

gama de cores muito mais ampla. Tons pastéis vibrantes e cores padrão precisas para logos são os resultados, 

permitindo que você atenda uma gama maior das necessidades de suas aplicações.   

Não faça mais conseções.A RICOH Pro L4130/L4160 produz excelentes 

cores, que suportam os mais cruéis elementos ------ sem agredir o meio ambi-

ente. Ela intensifica a densidade da tinta preta e aumenta o bliho, para 

ilustrações mais ousadas e mais atraentes. A tinta podem ser utilizada em 

uma série de substratos, incluindo plástico, vinil, filke transparente, materiais 

com iluminação de fundo etc. Além disso, a tinta requer somente uma cura 
a frio (60º C), adapatando-se perfeitamente a mídias termossensíveis. 

Imagens excepcionais só funcionam, se a plateia certa estiver lá para ve-las. 

Eis porque você precisa poder produzir sinalização rapidamente e cehgar à 

platéia na hora certa. A RICOH Pro L4130/L4160 foi projetada para eficiên-

cia e rapidez de produção. Com oito cartuchos de tinta, você pode escolher 

quase qualquer configuração na hora da istalação. Além disso, quando 

configurada para o modo 4 cores, dois cartuchos de tinta são atribuídos a 
cada cor, de para que seu trabalho de impressão não pare, mesmo que o 

primeiro cartucho fique sem tinta. Você não terá que esperar muito, para 

que a tinta seque, também. Uma série de aquecedores no vidro de exposi-

ção mantém temperaturas adequadas durante a pré-impressão, a aimpres-

são e o processo de secagem, para garantir que qualquer acabamento 

adicional possa ser executado imediatamente. 

A RICOH Pro L4130/L4160 pode produzir processo de impressão a seis cores 

------ adicionando o laranja e o verde ao esquema padrão de 4 cores (CMYK): 

Você temmais opções e maior gama de cores, para produzir reproduções de 
cores excepcionais em qualquer superfície. Além disso, com esta configura-

ção, a tinta branca permite ser usada como cor de base e criar imagens 

frescas, que se destacam em substratos claros também.   



Boa para a empresa, boa para você

Aumente o desempenho da impressão facilmente

Cabeças de impressão em nova direção

Fácil de instalar e ecológica

 
A RICOH Pro L4130/L4160 usa o poderoso processamento por Software 

Ricoh, projetado especificamente para simplificar a impressão rica em 

motivos gráficos. A interface intuitiva baseada em ícones permite verificar 

facilmente pela tela principal as configurações e o andamento. Você 

pode definir até mesmo milhares de favoritos  e reutilizar as configura-

ções que tiver usado anteriormente. Impressões de três camadas permi-

tem imprimir em mais tipos de materiais, incluindo material transparente 

e adesivos de vitrines. O driver pode executar a imposição de layout de 

diversos trabalhos, para reduzir o desperdício de mídia e rodar impressões 

de teste, melhorando tanto a qualidade quanto a eficiência da operação. 

Com inovadoras cabeças de impressão de alta velocidade, a RICOH Pro 

L4130/L4160 entrega produção de alta qualidade uma vez depois da 

outra. Cada uma das duas cabeças de impressão Piezo é configurada 

com 1.280 bicos por cabeça, para garantir os excelentes resultados, de-

positando um ponto com precisão ------ sempre no local exato. Além disso, 

com o jato múltiplo, três gotículas de diversos tamanhos são aplicadas 

simultaneamente para acomodar as características variáveis de mídia e/ou 

densidade. 

A RICOH Pro L4130/L4160 usa tinta látex acuosa durável, para produzir 

cores excepcionais em grande formato. Impressoras à base de solvente, 

que utilizam tintas com componentes orgânicos altamente voláteis 

(VOCs), podem ser difíceis de instalar porque requerem sistemas de alto 

custo de ventilação e de exaustão. Nossa inovadora impressora pode ser 

utilizada em praticamente qualquer lugar. Além disso, não é preciso 

trocar todo o cartucho de tinta quando estiver acabando. Simplesmente, 

substitua o pacote de tinta, o que reduz desperdício e custo. E como ela 

utiliza tomadas padrão de 110V, o custo de energia é baixo. 



E S P E C I F I C A Ç Õ E S  D O  E Q U I P A M E N T O

RICoh Pro L4130/L4160
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Especificações Gerais   
Processo de Impressão  Sistema jato de tinta Piezo sob 

Demanda (dua cabeças de impressão 
em linha RICOH GEn5) 

Tipo de Tinta  Tinta latex  
Resolução  900dpi, 1200dpi  
Modo 

desenho 

4 cores  900 x 900: Bi/Uni 6/12/24 pass  
900 x 1200: Bi/Uni 8/16/32 pass 

(Digitaliz. x alimentç.)  1200 x 900: Bi/Uni 6/12/24 pass  
 1200 x 120: Bi/Uni 8/16/32 pass  

 6 cores   900 x 900: Bi/Uni 12/24/48 pass  
 6 cores + branco 900 x 1200: Bi/Uni 16/32/64 pass  

 1200 x 900: Bi/Uni 12/24/48 pass  
 1200 x 1200: Bi/Uni 16/32/64 pass  
Tinta utilizável  CMYK, Laranja, Cinza, Branco  
Configuração da tinta  4 cores: CMYK  
 6 cores: CMYK, Laranja, Cinza  
 6 cores e branco CMYK, Lrj, Cz, + Br  
Capacidade do Cartucho de 

Tinta 

4 cores: CMYK  
   Dois cartuchos 600 ml para cada cor  

 6 cores: CMYK, Laranja, Cinza 
  Um cartucho 600ml para Y, K, Lr, Cz 
    Dois cartuchos 600ml para C e M  
 6 cores e branco: CMYK, Lrj, Cz, + Br  
    Um cartucho 600ml para CMYK,  
      Laranja, Cinza  
    Dois cartuchos 220ml para branco  
Tipos de Mídia  Papel fino revestido/PET/lona/ PVC 

resistente ao tempo/filme de vitrine  
Tecido de poliéster/algodão/duratrans  

Largura de impressão (máx.)  L4130: 1361mm  
 L4160: 1610mm 
Superfície de Impressão  Lado para fora  
Mídia Rolo  Largura da mídia   L4130: 1371mm máximo  
  L4160: 1620mm máximo  
  L4130/L4160: 210mm mínimo  
 Espessura  0,3mm ou menos  
 Diâmetro externo  Máximo 180mm ou menos 
 Diâmetro interno  50,8mm ou 76mm  
 Gramatura da mídia           Máximo 25 kg ou menos  
 Diâmetro do rolo de 

puxar a mídia  
190mm ou menos  

Mídia Folha 

Solta 

Largura da mídia     L4130: 1371mm máximo 
L4160: 1620mm máximo  

  L4130/L4160: 210mm mínimo  
 Espessura  0,2mm ou menos  
Margem de 

Impressão  

Mídia Rolo  Bordas direita e esquerda: 15mm 
(padrão)  

  Frente: 150mm 
  Traseira: 0mm  
 Mídia folhas Bordas direita e esquerda: 15mm 

(padrão) 
 Frente: 150mm 
 Traseira: 200mm 
Precisão de 

Distância 

Absoluta  O maior entre +/- 0,3mm ou +/- 0,3% 
da distância 

 Reproducibilidade  O maior entre +/- 0,2mm ou +/- 0,1% 
da distância 

Perpendicularidade  +/- 0,5mm / 1000mm 
Inclinação da mídia  5,0mm ou menos / (10 metros) variável 
Ajuste da Altura da Cabeça Baixo: 1,8mm 
  Médio: 2,3mm  
 Alto: 2,8mm  
Corte  Direção  Corte no eixo dos Y pelo cortador da 

cabeça  
 Precisão  1,0mm ou menos (em etapas)  
Reservatório de Tinta Usada  Tipo garrafa 2000 cc  
Interface  USB 2.0, Ethernet (somente para 

manutenção)  
Energia Elétrica  100-120V, 50-60Hz, 220-240V  
 50-60Hz, 15A ou menos x 2 linhas  
Consumo de Energia (Máx)  Menos de 1440W x 2 (100-120V),  
 1800W x 2 (200-240V)  
Dimensões (L x P x A) L4130: x 2634 x 854 x 1435mm 
  L4160: x 2879 x 854 x 1435mm  
Peso  L4130: menos de 203 kg  
 L4160: menos de 240 kg  

 

 

 

 
 

 
Painel de Operação  Teclas físicas e LCD  
 LCD: 20 Caracteres, 2 linhas  
 

Idiomas da tela: japonês, inglês, francês, 
alemão, italiano   espanhol, português  

 
  
Velocidade de impressão:  

L4160     
Em Cores    4C 6C/6C+W 
   M²/hr M²/hr 
Rascunho  1200 x 900, ND, 6P, Bi  18,2 9,1 
Alta Velocidade   1200 x 1200, ND, 8P, Bi  13,8 7,0 
Padrão  900 x 900, VD, 12P, Bi, Hi  11,0 5,6 
Alta Qualidade  1200 x 1200, VD, 16P, Bi, Hi  6,6 3,3 
    
Branco  Camada 

Única W 
2 Camadas 

6C+W 
3 Camadas 
6C+W+6C 

   Nível de 
Secagem 2 

Nível de 
Secagem 1 

  M²/hr M²/hr M²/hr 
Padrão  900 x 900, VD, 

24P, Bi, Hi 
2,9 1,0 1,0 

Alta Qualidade  1200 x 1200, 
VD, 32P, Uni, Hi 

1,9 0,6 0,6 

     
L4130     
Em Cores    4C 6C/6C+W 
   M²/hr M²/hr 
Rascunho  1200 x 900, ND, 6P, Bi  17,1 8,7 
Alta Velocidade   1200 x 1200, ND, 8P, Bi  13,0 6,6 
Padrão  900 x 900, VD, 12P, Bi, Hi  10,3 5,1 
Alta Qualidade  1200 x 1200, VD, 16P, Bi, Hi  6,3 3,2 
    
Branco  Camada 

Única W 
2 
Camadas 
6C+W  

3 Camadas 
6C+W+6C  

   Nível de 
Secagem 
2  

Nível de 
Secagem 1  

  M²/hr M²/hr M²/hr 
Padrão  900 x 900, VD, 

24P, Bi, Hi 
2,7 0,9 0,9 

Alta Qualidade  1200 x 1200, 
VD, 32P, Uni, Hi 

1,8 0,6 0,6 

     

Software RIP Ricoh   
Ambiente 

Necessário  

Driver de Impressão     
OS Instalado no 
PC  

Windows Vista SP2 ou mais (32/64 bit), 
Windows 7 Professional, Ultimate,  
Enterprise (32/64 bit), Windows 8 Pro  
Enterprise XP Professional Edition (32 bit)  
SP3~, XP Home Edition (32 bit) SP3~   
CPU: Intel Core i3 3.10GHz ou mais 
Chip set: Chip set Intel   
Memória: 3GB ou mais (32 bits), 6GB ou 
mais (64 bits)   
HD: 500GB recomendado (formatado 
NTFS)   
Interface: Ethernet, USB 1.1/2.0  

 

 SO do PC Cliente  Windows XP SP3 ou mais (32 bit),  
Windows Vista SP2 ou mais (32/64 bit),  
Windows 7 Professional, Ultimate,  
Enterprise (32/64 bit), Windows 8 Pro  
Enterprise, Mac OSX 10.3.3  10.7  

 Idiomas Suportados 
pelo SO   

japonês, inglês, italiano, grego, espanhol, 
checo, alemão francês, polonês, português, 
chinês (simplificado/tradicional), coreano    

 Idiomas Suportados    japonês, inglês, italiano, espanhol, alemão 
francês, português, chinês 
(simplificado/tradicional), coreano  

Dados de 

Entrada  

Formato  EPS, PS, PDF (1.5 ou mais não permitido),  
TIFF, JPEG, BMP   
Fontes OS: Padrão 60 fontes européias 
(não é permitido adicionar fontes)  

 Dados de 
aplicativos  

Adobe Illustrator 8, 9, 10, CS, CS2,  CS3, 
CS4, CS5  Adobe Photoshop 5, 6, 7, CS, 
CS2,  CS3, CS4, CS5 

Dados de 

Saída  

Tamanho Máx. da 
imagem 
Processada na fila 

Largura: 10871mm 
Comprimento: 10871mm 

 Tamanho Máx. da 
imagem RIP 

Largura: 60 metros  
Comprimento: 100 metros 

 
 Tamanho máx.  

da impressão  
Largura: 3,2 metros  
Comprimento: 100 metros 

 Tamanho Max.  
de corte  

Largura: 1,8 metros  
Comprimento: 50 metros 

Renderização  Núcleo PS   Núcleo de compatibilidade JAWS PS  
 Núcleo PDF  JAWS  
 Canal de cor  Canal 4/8: (CMYK + cor especial 2), 

(CMYK + cor especial 1-4)  
 Pontos  Resolução 3 níveis (LMS)  
 Renderização  16 bits  
 Meios tons  Pontilhamento, pontilhamento 

aleatório   
Casamento 

de Cores  

ICC  Perfis ICC  
Cor especial CMYK máx. 3 cores  
processamento vetorial/raster, 
mantém procedimento de cor real 

 Perfil de entrada  Perfil mapeado em gama para 
sinalização  

 Equilíbrio de 
cinzas  

Suportado  

 Ajuste de Cor  Limite de tinta (todas ou cada cor), 
ajuste de curva torta, ajuste do Preto    

 Monitoramento  Reflete o resultado do ajuste da cor 
do perfil   

Troca de 

Cores  

Troca  Troca de cor básica (spot),troca de 
canal alfa TIFF, troca de gradação  

 Colimétrico Alvo  Ajuste de dados colorimétricos 
usando Colorímetro  

 Tabela de cores  Estreita a faixa da cor alvo, 
impressão de Livro em Cores, 
registro para SWATCH 

Impressão em 

cor especial 

Imprimir dados 
mesclados 

Trabalho Mesclado, canal alfa TIFF, 
criação automática de cor especial, 
impressão em três camadas 

 Ajuste.  Ajuste para mapeamento de cor 
especial  

 Clara  Impressão espessa, brilho/fosca  
 Prata  Biblioteca de cor métrica  
 Branco  Biblioteca de cor branca  
Editar Imagem  Edição  Rotação, espelho, escala, aparar, 

mover, copiar  
Layout da 

imagem 

aninhamento  Suportado  

 Aninhamento 
Automático 

Suportado  

 Layout de serra  Suportado  
Corte  Método de 

corte  
Cortar depois de imprimir, imprimir 
depois de cortar  

 Emulação  Dados Roland EPS suportados  
Inserir  Método de 

inserir  
Caractere, imagem, código de barra, 
numeração  

Impressão  Método de 
impressão  

RIP e imprime, imprime depois de RIP, 
automática   

 Impressão 
especial  

Impressão inversa plana, impressão 
dupla-face, impressão em dois rolos  

 Impressão 
Múltipla  

Máximo 4 unidades  

 Interface  USB 2.0, Ethernet (somente para 
manutenção)  

Função SG  Acabamento  Dividir imagem, duplicar margem, 
imprimir marcas e linhas de corte, 
carimbo de ponto na margem 

Informações 

de Impresão 

Informações de 
RIP  

Impressão de etiqueta, uso de tinta, 
tempo estimado de impressão.  

Informação de 

Estado  

Por Correio  Informa o estado da impressão 

Manual  Manual de 
Instalação 

Manual impresso na embalagem da 
máquina. 

 Manual da 
rede:  

CD-ROM  

 Manual de 
Operação 

CD-ROM 

Proteção   Verifique a informação da impressora 
conectada.  

RIPs adicionais de terceiros disponíveis  

Suportado por ONYX  

 

Suprimentos*  
Embalagem 
da tinta  

Capacidade do Cartucho  

Preta  600ml  
Ciano  600ml  
Magenta  600ml  
Amarela  600ml  
Laranja  600ml  
Verde  600ml  
Branca  220ml  
 
*Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças e 
suprimentos originais Ricoh.  
 
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.  

 
 

Ricoh Latin America, Inc. 
Ricoh® e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. ©2014 Ricoh Americas Corporation. Todos os 
direitos reservados. O conteúdo deste documento e as características, aparência e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos, sem aviso 
prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado o máximo cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não pode garantir que sejam 
precisas, completas ou adequadas, e não poderá ser responsabilizada por quaisquer erros ou omissões neste material.  Os resultados reais podem variar dependendo do uso dos produtos e 
serviços e das condições e fatores que afetam o desempe nho. As únicas garantias oferecidas pelos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nos termos de garantia expressos, que os 
acompa nham. 

 


