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Creëer een hyperefficiënte werkplek
Verbeter uw kantoorproductiviteit op drastische wijze met Ricoh’s nieuwe multifunctionele kleurenprinters:
de MP C3003SP en MP C3503SP. Versnel uw workflow met snel printen op hoge kwaliteit en een
uitgebreid scala aan mogelijkheden op het gebied van papier. U kunt met gemak documenten met veel
afbeeldingen in grote getalen afdrukken, net zoals een professional. De machines beschikken namelijk
over geavanceerd kleurbeheer, een indrukwekkende kleurovereenkomst en ze leveren output van
topkwaliteit.
Output van topkwaliteit
Veelzijdige papierverwerking
Snel en productief
Talloze finishing opties
Milieuvriendelijk

Printen met professionele kwaliteit

Flexibele papierverwerking

De indrukwekkende tekst- en
afbeeldingreproductie maken deze machines
ideaal voor dagelijks gebruik, maar ze zijn ook
zeer geschikt voor complexere printopdrachten.
De egaliteit van de tonerdichtheid, gecombineerd
met de levendigheid en stabiliteit van de kleuren
(zelfs als er continu wordt geprint/gekopieerd)
zorgen ervoor dat u documenten van een
indrukwekkende kwaliteit in eigen beheer kunt
produceren.

De machines drukken op SRA3-papier af, inclusief
snijtekens voor proefdrukken. Dit is een zeer
handige functie, die zonder twijfel waarde
toevoegt aan uw printomgeving. Gebruik papier
van 300 g/m² (enkelzijdig) of 256 g/m²
(dubbelzijdig). Bespaar tijd door enveloppen
gemakkelijk te kunnen bedrukken vanuit de
standaarde tweede papierlade, in plaats van een
optionele envelopinvoer.

Een nieuw productiviteitsniveau
De innovatieve functies van de MP C3003SP/MP C3503SP zullen ongetwijfeld uw
kantoorproductiviteit verbeteren. De snelle afdruk-, kopieer- en scansnelheden zijn
gecombineerd met een uitgebreid scala aan finishing opties. De hoogstaande
E-22C kleurencontroller verbetert de RIP-productiviteit, zelfs van de meest
geavanceerde printopdrachten.

Snel printen bespaart tijd
De MFP's drukken op snelheden af tot wel 35 kopieën per minuut.
De opwarmtijd is slechts 19 seconden en de snelheid van de
eerste afdruk is 4,6 seconden (zwart-wit) en 7,3 seconden (kleur).
De apparaten zijn in slechts 5,6 seconden hersteld vanuit de
slaapstand, zodat de machines direct klaarstaan als u wilt printen.

Efficiëntere finishing
U heeft eindeloze mogelijkheden voor finishing. De interne finisher
bespaart ruimte en kan perforeren en nieten. U kunt één of twee
typen professionele finishers toevoegen: een finisher met
nietmachine of boekjesfinisher van 1000 vellen. Er zijn ook
verschillende perforeerkits beschikbaar. De handige functie voor
het printen van posters plaatst in één keer een afbeelding op
meerdere vellen.

Versnel uw workflow
Bespaar tijd met de handige functie 'Doorzoekbare PDF', waarbij u
binnen een document op specifieke woorden kunt zoeken. U kunt
PDF-bestanden direct naar een e-mailadres, map of externe locatie
(SD/USB) verzenden. Met 'ID-kaart kopiëren' kopieert u in één keer
de voor- en achterzijde van een ID-bewijs op één zijde van een vel.
Dit bespaart veel papier en tijd.

Hoge volumes in kleur printen
Verbeter uw RIP-productiviteit
De E-22C kleurencontroller integreert naadloos met de MP
C3003SP/MP C3503SP en bevat het nieuwste FS100 Fiery
platform. Samen met de high-performance 2,9 GHz Intel
processor, 2 GB geheugen en een krachtige 500 GB harde schijf,
verbetert dit de RIP-productiviteit van complexe printopdrachten.

Verlaag uw werkdruk
Command WorkStation 5 bevat tevens Job Center voor
opdrachtbeheer en het Device Center voor serverbeheer. Verhoog
uw efficiëntie door printopdrachten te kunnen bekijken die worden
gespoold, verwerkt of geprint. Gebruik afdrukvoorbeeldfuncties om
uw documentcreatie te vereenvoudigen en documentbestanden te
organiseren, ongeacht de toepassing of het platform.

Uitzonderlijke imaging functies
Om een superieure steunkleuroptimalisatie te bereiken, beschikken
deze machines over Pantone Plus, maar ook over cloud printen
(EFI PrintMe) en een 3D-weergave van uw werkplek met Fiery
VUE. U kunt wireless vanaf uw iPhone, iPad of iPod Touch
printopdrachten naar de Fiery-controllers sturen, zonder dat u
allerlei toepassingen hoeft te installeren.

Betere bediening en milieuvriendelijker
Maximale beveiliging
Wachtwoorden en gebruikersverificatie zorgen
ervoor dat het kopiëren of afdrukken van
documenten zonder toestemming onmogelijk is.
CC-certificering, PDF/A-informatiebeveiliging en
standaarden voor de elektronische archivering van
documenten bieden extra bescherming voor uw
documenten. Verbeterde coderingsniveaus
verhogen de beveiliging van de MFP.

Creëer een comfortabeler kantoor
Deze machines zijn zo stil dat u ze nauwelijks zult
opmerken. De ventilatoren worden indien mogelijk
in de slaapstand uitgeschakeld, om het geluid tot
een absoluut minimum te beperken. Tijdens het
herstel vanuit de slaapstand, worden
verplaatsingen van onderdelen tot een minimum
beperkt om het algehele geluidsniveau verder te
beperken. De ingebouwde duplexeenheid bespaart
ruimte en maakt deze machines een stuk
compacter, waardoor ze minder ruimte innemen in
uw kantoor.

Bespaar op elektriciteit en verlaag uw
CO2-uitstoot
Bij Ricoh helpen we u om uw milieubelasting te
verminderen. Sommige onderdelen van de MP
C3003SP/MP C3503SP zijn van milieuvriendelijk
bioplastic gemaakt en van staal dat in elektrische
ovens is vervaardigd. De aan/uit timer verhoogt de
staat van gereedheid van de systemen en het helpt
om het totale stroomverbruik (TEC) te verminderen
tot een van de laagste in dit segment. Daarnaast
hebben deze zeer milieuvriendelijke MFP's de
Energy Star certificering. Dit betekent dat er minder
CO2 wordt geproduceerd bij het opwekken van
elektriciteit die nodig is om de printers te laten
functioneren.

Ricoh’s nieuwe serie kleuren MFP's

1 9 inch touchscreen display

5 Ingebouwde duplexeenheid

2 Standaard tweede papierlade

6 Aan/uit timer

3 Boekjesfinisher

7 Onderdelen van bioplastic

4 Zelfsluitende papierlade

MP C3003SP/MP C3503SP
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

FAX

Opwarmtijd:

19 seconden

Circuit:

PSTN, PBX

Snelheid van de eerste afdruk:

Kleur: 7,1 seconden
Zwart-wit: 4,6 seconden

Compatibiliteit:

ITU-T (CCITT) G3

Resolutie:

Standaard: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x
100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200
dpi
Optie: 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400
dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi

Continue uitvoersnelheid:

Kleur: 30/35 pagina's per minuut
Zwart-wit: 30/35 pagina's per minuut

Geheugen:

Standaard: 1,5 GB
Maximum: 2 GB

Harde schijf:

250 GB

Verzendsnelheid:

G3: 2 seconde(n)

Afmetingen (B x D x H):

587 x 685 x 913 mm

Modemsnelheid:

Maximum: 33,6 Kbps

Gewicht:

93,2 kg

Geheugencapaciteit:

Netspanning:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Standaard: 4 MB
Maximum: 28 MB

PAPIERVERWERKING

KOPIEERAPPARAAT
Kopieerproces:

Droog elektrostatisch transfersysteem

Meervoudig kopiëren:

Tot 999 kopieën

Resolutie:

600 dpi

In-/uitzoomen:

Van 25% tot 400% in stappen van 1%

Aanbevolen papierformaat:

SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Papierinvoercapaciteit:

Maximum: 4700 vellen

Papieruitvoercapaciteit:

Maximum: 1625 vellen

Papiergewicht:

52 - 300 g/m²

Milieukenmerken

PRINTER
Printertaal:

Standaard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF
rechtstreeks afdrukken, Mediaprint
(JPEG/TIFF)
Optie: Adobe®, PostScript® 3™,
IPDS, PictBridge

Afdrukresolutie:

Maximum: 1200 x 1200 dpi

Interface:

Standaard: USB 2.0, SD-ingang,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Ethernet 1000 Base-T
Optie: Bidirectioneel IEEE 1284,
Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth

Netwerkprotocol:

Standaard: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Optie: IPX/SPX

Windows® omgevingen:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Mac OS omgevingen:

Macintosh OS X Native v10.5 of later

UNIX omgevingen:

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

Novell® Netware® omgevingen: versie 6.5
SAP® R/3® omgevingen:

SAP® R/3®

Andere ondersteunde
omgevingen:

NDPS-gateway, AS/400® met gebruik
van OS/400 Host Print Transform

Stroomverbruik:

Maximum: 1700 W
Gereed (modus): 64 W
Slaapstand: 0,59 W
Elektriciteitsverbruik (TEC): 1175/1340
W/u

SOFTWARE
Standaard:

SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Optioneel:

GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode-lettertypepakket
voor SAP, Remote Communication
Gate S Pro

OPTIES
ADF-greep, Papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x 550 vellen,
Bulklade (LCT) van 2000 vellen, Zijbulklade van 1200 vellen, Brugmodule,
Finisher van 1000 vellen, Interne finisher, Boekjesfinisher van 1000 vellen,
Perforeerkit voor finisher van 1000 vellen, Perforeerkit voor
boekjesfinisher, interne staffeluitvoer, Interne (fax)uitvoerlade, Zijlade, Tafel
met zwenkwielen, Onderzetkast, Bidirectioneel IEEE 1284, Bluetooth,
Gigabit Ethernet, Netware, Browsereenheid, Tellerinterface, File Format
Converter, Beugel voor sleutelteller, Kaartlezersteun, Copy Data Security
Unit, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/g/n)

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.

SCANNER
Scansnelheid:

Kleur: Maximaal 80 originelen per
minuut
Zwart-wit: Maximaal 80 originelen per
minuut

Resolutie:

Maximum: 600 dpi

Origineelformaat:

A3, A4, A5, B4, B5

Gebundelde stuurprogramma's:

Netwerk-TWAIN

Scannen naar:

E-mail: SMTP, POP, IMAP4
Map: SMB, FTP, NCP

ISO9001-, ISO14001- en
ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of
productnamen zijn
handelsmerken van hun
bijbehorende eigenaren.
Specificaties en uiterlijke
vormgeving kunnen worden
gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
De kleur van het feitelijke
product kan afwijken van de
kleur die is afgebeeld in de
brochure. De afbeeldingen in
deze brochure zijn geen
echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.
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