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Mycket mer än en ny serie. Ett helt nytt sätt att
ansluta din verksamhet.
Det finns nio modeller i den här serien smarta MFP:er för A3 färg. Varje modell erbjuder superb
pålitlighet, utskriftskvalitet och produktivitet – oavsett vilken modell du väljer är den perfekt för din volym
och din multifunktionella miljö. Dessa enheter har en smart användarpanel och de har designats för att
hjälpa dig att öka produktiviteten med en flexibel funktionalitet. Det finns flera tillgängliga
efterbehandlingstillval, bannerfunktion och en ny Intel-processor.
Intuitiv smart användarpanel med pek- och bläddringsfunktioner
Ny Intel-processor ökar produktiviteten
Rörelsesensor
Flera fantastiska efterbehandlingstillval
Proffsiga utskrifter och bannerfunktion

Affärsinformation och underrättelse
nära till hands.
Vår innovativa smarta användarpanel är en intuitiv
pekskärm i färg på 10,1 tum med
bläddringsfunktion som förenklar ett mobilt
flexibelt arbetssätt och förbättrar arbetsflödet för
alla. Du använder skärmen på samma sätt som du
använder en smart telefon eller surfplatta och du
kan anpassa den stora, vinklingsbara skärmen så
att alla funktioner finns nära till hands. Den har
också flera användbara funktioner som en
webbläsare som gör din arbetsdag mer
uppkopplad – med produktivitetshöjande appar
och genvägsikoner – allt bokstavligt talat "at your
fingertips".

Mobiliteten är numera inbyggd.
I dagens samhälle blir arbetet enklare om det
finns fler anslutningsalternativ. Så varför skulle det
vara annorlunda för din MFP? Nu kan du ansluta
och använda din MFP från mobila enheter,
integrera med oberoende smarta telefoner och
surfplattor – och använda utskriftsfunktionen vart
som helst. Och som om det inte skulle vara nog
kan du även skanna och spara dokument i fullfärg
direkt som e-post, på ett flyttbart media eller i en
mapp för att snabba på ditt arbetsflöde. Alla dessa
anslutningsalternativ integreras enkelt i din
maskinpark så att du inte bara maxar
maskinparkens produktivitet utan även förbättrar
det övergripande arbetsflödet.

Innovativa arbetssätt.
Vi vill skapa verklig funktionalitet och en sömlös användarupplevelse. Tack vare ett
antal användbara funktioner – inklusive möjligheten att skriva ut säkert från mobila
enheter – är kanske vår främsta innovation ändå mängden olika appar och
anpassade lösningar som kan underlätta din vardag.

En helt ny värld av appar.
Om du vill anpassa din smarta användarpanel kan du hämta och
installera appar direkt från vår Application Site. Därifrån kan du
även uppdatera dina appar och firmware eller avinstallera appar.
Och allt detta kan du göra utan att gå in på huvudsidan, så att
pågående arbete inte behöver avbrytas.

Sömlös bearbetning.
Den nya Intel-baserade controllern förbättrar och förenklar utskrift
och skanning av komplexa dokument vilket minskar den generella
bearbetningstiden. Och när det kommer till utskrifts- och bildkvalitet
kan dessa smarta MFP:er leverera livfulla resultat med en precision
på 1 200 x 1 200 dpi med en utskriftshastighet på 30-60
sidor/minut. För extra krävande grafiska miljöer finns en Fierycontroller tillgänglig som tillval för extra noggrann färgmatchning
och större designkrav.

Teknik som flyter.
Anslutning för funktionalitet.
Din verksamhet är unik, därför erbjuder vi en alternativ
papperskapacitet så att vi kan tillmötesgå olika arbetsgruppers krav
– och erbjuda flexibilitet för att kunna fylla på med olika format och
papperstyper samtidigt. Och letar du efter något som är helt unikt
på marknaden kan vi erbjuda vår hybridefterbehandlare – som
häftar med eller utan klamrar – en helhetslösning som erbjuder nya
sätt att nå ett professionellt resultat.

Rätt första gången.
Dessa funktionsrika MFP:er levereras som standard antingen med
duplexavläsande eller autoreverserande dokumentmatare. I den
duplexavläsande mataren passerar pappret bara en gång så att du
kan skräddarsy ditt arbetsflöde och öka effektiviteten med hjälp av
bättre prestanda och förenklad användning. Du kan faktiskt bli
produktivare samtidigt som du kan göra proffsigare dokument än
någonsin tidigare.

Fler tillval.
Du kan öka din produktivitet med interna och externa
efterbehandlare som häftes- och hybridefterbehandlare som
levererar häftade häften. Men visste du att du också kan optimera
dina utskrifter med bannerutskrift? Nästan allt är möjligt med den
här MFP-serien.

Ökad effektivitet. Ökad pålitlighet.
Alltid redo.

Spara på underhåll.

En rörelsesensor gör att de här maskinerna känner
av när du kommer. Du får inte bara omedelbar
tillgång utan du spenderar också mindre tid på att
vänta på att maskinen ska värma upp – vilket ökar
produktiviteten.

Animerade instruktioner gör felsökning enkelt, och
innovativ mekanik säkerställer ett jämnt
pappersflöde. Och med förbättrad support och
funktioner för fjärrhantering är det superenkelt att
felsöka.

Fler funktioner. Minskad påverkan.
Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av din
investering utan att kompromissa med kvaliteten.
Det är därför dessa MFP:er erbjuder hög prestanda
i kombination med låg miljöpåverkan. Innovationer
som klammerfri häftning, återhämtning från viloläge
på 0,5 sekunder och det lägsta TEC-värdet på
marknaden ger en lägre energiförbrukning vilket
hjälper dig att spara på energikostnader och
minska din totala ägandekostnad.

Ditt digitala arbetsflöde

1 Smart användarpanel på 10,1 tum

5 Rörelsesensor

2 Högre papperskapacitet (max 4 700 ark)

6 Duplexmatare som läser av båda sidor av arket
samtidigt

3 Hybridefterbehandlare för 1 000 ark
4 Inbyggd duplexenhet

7 Inbyggd Intel-processor

MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP
TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Komprimeringsmetod:

MH, MR, MMR, JBIG

Överföringshastighet:

G3: 2 sekund(er) (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 sekund(er) (200 x 100 dpi,
MMR)

Modemhastighet:

Max: 33,6 kbps

Uppvärmningstid:

25/25/24/24/24 sekunder

Första utskriften:

Fullfärg: 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 sekunder
Svartvitt: 4,6/4,6/4/3,1/3,1 sekunder

Utskriftshastighet:

30/35/45/55/60 sidor/minut

Minne:

Max: 4 GB

Hårddisk:

250/250/320/320/320 GB

Mått (B x D x H):

Med ARDF: 587 x 685 x 913 mm
Med SPDF: 587 x 685 x 963 mm

Rekommenderat pappersformat: Standardkassett(er): SRA3, A3, A4,
A5, A6, B4, B5, B6

Vikt:

101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg

Papperskapacitet:

Strömkälla:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Standard: 1 200 ark
Max: 4 700 ark

Papperskapacitet (utmatning):

Max: 1 625/1 625/3 625/3 625/3 625
ark

Pappersvikt:

52 - 300 g/m²

KOPIATOR
Kopieringsprocess:

PAPPERSHANTERING

Tandemmetod med 4 trummor,
elektrofotografisk utskrift och
tvåkomponentstoner

MILJÖ
Effektförbrukning:

Flersidig kopiering:

Max 999 kopior

Upplösning:

600 dpi/4 bit

Zoom:

Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE
Skrivarspråk:

Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF
Tillval: XPS, Adobe® PostScript® 3™,
IPDS, PictBridge

Upplösning:

Max: 1,200 x 1,200 dpi/2bit

Gränssnitt:

Standard: SD-kortplats, USBvärdgränssnitt, Ethernet 10 base-T/100
base-TX/1000 base-T
Tillval: Trådlöst LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server
for Second Network Interface, Bidirectional IEEE 1284/ECP, USB 2.0
(Type B)

Windows®-miljöer:

Windows® Vista/7/8/8.1/10,
Windows® Server
2008/2008R2/2012/2012R2

Mac OS-miljöer:

Macintosh OS X Native v10.7 or later

UNIX-miljöer:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux
Enterprise, IBM® AIX

SAP® R/3®-miljöer:

SAP® R/3®

Skanningshastighet:

Upplösning:

Autoreverserande dokumentmatare
(ARDF): Max 80 original/minut
SPDF: Max 110 (simplex)/180 (duplex)
original/minut
Max: 1 200 dpi

Originalformat:

A3, A4, A5, B4, B5

Medföljande drivrutiner:

Network TWAIN

Skanna till:

E-post, Mapp

FAX
Anslutning:

PSTN, PBX

Kompatibilitet:

ITU-T (CCITT) G3

Upplösning:

Standard: 8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100
dpi, 8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi
Tillval: 8 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi,
16 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi

www.ricoh.se

TILLVAL
ADF-handtag, 1 kassett för 550 ark, 2 kassetter för 550 ark, Stormagasin
för 2 000 ark, Stormagasin för 1 500 ark, Transportenhet, 1,000-sheet
Hybrid finisher, Efterbehandlare för 3 000 ark, Intern efterbehandlare,
Intern efterbehandlare med klammerfri häftenhet, Häftesefterbehandlare
för 1 000 ark, Häftesefterbehandlare för 2 000 ark, Hålslagskit, Internt
växelfack, Internt utmatningsfack, Sidofack, Underskåp, Skåp,
Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth,
Pictbridge, PostScript3, IPDS-enhet, Räkneverksgränssnitt,
Filformatskonverterare, Fäste för nyckelräkneverk, Fäste för kortläsare,
Säkerhetsenhet för dataöverskrivning (certifierad version), Fjärrfaxmodul,
Faxstämpel, Faxminne, Tillval för fax, Unicode fontpaket för SAP, OCRenhet, Inbyggd smartkortläsare, SRA3-enhet, XPS direktutskrift, Utökad
säkerhet för hårddisk, Fäste för tangentbord, NFC Card Reader, Font SDkort, USB Device Server, Banner paper tray guide, G3 Interface unit, EFI
colour controler, Extended USB board, 4GB Memory unit

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
Tonerkapacitet:

SKANNER

Max: 1 700/1 700/1 850/1 850/1 850 W
Klar-läge: max
47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W
Viloläge: max 0,93/0,93/0,89/0,89/0,89
W
TEC (typisk energiförbrukning):
1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh

Svart:
29 500/29 500/33 000/33 000/33 000
sidor
Cyan:
18 000/18 000/22 500/22 500/22 500
sidor
Magenta:
18 000/18 000/22 500/22 500/22 500
sidor
Gul:
18 000/18 000/22 500/22 500/22 500
sidor

Notera att vissa tillval kanske endast finns tillgängligt till vissa
modeller i serien.
Kontakta din lokala Ricoh-återförsäljare för information om modellers
tillgänglighet, tillval och programvaror.

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad
Alla märkes- och/eller
produktnamn är registrerade
varumärken och tillhör
respektive ägare.
Specifikationer och utseende
kan ändras utan föregående
meddelande. Färgen på den
verkliga produkten kan skilja
sig från den som visas i
denna broschyr. Bilderna i
den här broschyren är inte
verkliga fotografier och kan
skilja sig något avseende
detaljer.
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