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Veel meer dan een nieuwe serie MFP's. Het is een
compleet nieuwe manier van zaken doen.
Deze serie, bestaande uit 9 modellen, is het paradepaardje van onze A3 kleuren Smart MFP-serie. Elk
model produceert hoogwaardige uitvoer en biedt meer productiviteit op de werkvloer. Dus welk model u
ook kiest, ze zijn allemaal ideaal voor uw veelzijdige, productieve omgeving. Deze apparaten beschikken
over een Smart Operation Panel en zijn ontworpen om de productiviteit te vergroten door middel van hun
uitgebreide functionaliteiten, waaronder verschillende nabewerkingsopties, de mogelijkheid om banners
af te drukken en een nieuwe Intel-processor.
Smart Operation Panel voor intuïtieve bediening door middel van aanraken en vegen
Nieuwe Intel-processor verhoogt productiviteit
Bewegingssensor
Biedt een scala aan nabewerkingsopties
Professionele uitvoer, waaronder de mogelijkheid om banners af te drukken

Bedrijfsinformatie binnen handbereik.

Flexibiliteit is nu ingebouwd.

Ons innovatieve Smart Operation Panel heeft een
kleuren bedieningspaneel van 10,1 inch dat
intuïtief is te bedienen. Het scherm werkt net als
dat van een smartphone of tablet en u kunt het
grote, kantelbare display naar uw wensen
aanpassen. Dit vergemakkelijkt mobiel en flexibel
werken en verbetert de workflow voor iedereen.
Ook beschikken de MFP's over handige functies,
zoals een internetbrowser, om altijd en overal
online te kunnen zijn. In combinatie met de apps,
voor snelle toegang tot toepassingen, en
pictogrammen waar u slechts één keer op hoeft te
tikken, heeft u alles letterlijk binnen handbereik.

Werken wordt makkelijker wanneer u altijd en
overal connected bent. En dat gaat ook op voor
uw MFP. Nu kunt u uw MFP verbinden en
bedienen met smartphones en tablets, integreren
met onafhankelijke smartphones en tablets, en is
het mogelijk vanaf welke plek dan ook het
apparaat te benaderen en af te drukken. En als
dat nog niet genoeg is, kunt u nu ook documenten
in kleur scannen en opslaan als e-mail, op
draagbare media of in mappen om de workflow te
versnellen. Al deze verbindingen zijn eenvoudig te
integreren in uw machinepark. Dit verbetert niet
alleen de productiviteit van uw machinepark, maar
ook de algehele workflow.

Innoveer uw werkplek.
We willen voor echte functionaliteit en de ultieme gebruikerservaring zorgen.
Dankzij een scala aan handige eigenschappen, waaronder de mogelijkheid om
veilig vanaf smartphones en tablets af te drukken, is onze voornaamste innovatie
misschien wel de grote hoeveelheid apps en aan te passen oplossingen die tijdens
uw werkdag echt het verschil maken.

Een hele nieuwe wereld aan apps.
Als u het Smart Operation Panel aan uw eigen wensen wilt
aanpassen, kunt u rechtstreeks vanaf onze app-site extra apps
downloaden en installeren. Ook kunt u hier terecht voor updates en
firmware, en als u de installatie van apps ongedaan wilt maken. En
dit kan allemaal zonder naar onze bedrijfswebsite te gaan, dus het
werk kan onverminderd doorgaan.

Naadloze verwerking.
De nieuwe op Intel gebaseerde controller verbetert het afdrukken
en scannen van complexe documenten aanzienlijk en verkort de
algehele verwerkingstijd. Als het gaat om afdruk- en beeldkwaliteit,
bereiken deze smart MFP's levendige en nauwkeurige resultaten
(1200 x 1200 dpi) en afdruksnelheden van 30 tot 60 ppm. Voor
grafische omgevingen die meer vragen, is er een Fiery-controller
beschikbaar om te voldoen aan ontwerp- en kleureisen.

Technologie bevordert workflows.
Waar online en functionaliteit samenkomen.
Elke organisatie is uniek, dus bieden we verschillende
papiercapaciteitsopties om aan uiteenlopende behoeften te
voldoen. Daarnaast biedt deze serie de flexibiliteit om tegelijk
verschillende papiersoorten en -formaten te plaatsen. Maar als u
op zoek bent naar iets unieks, dan is onze hybride finisher voor
1000 vellen met nietmachine (nietloos én met nietje) een alles-inéén aanbod, waarmee u professionele resultaten kunt behalen.

In één keer goed.
Deze MFP's beschikken standaard over een Single Pass (SPDF)
of Automatische dubbelzijdige Document Feeder (ARDF). Met een
SPDF passeert het papier de invoer één keer, waardoor u tijd
bespaart en daarmee uw workflow optimaliseert. U zult merken dat
u hierdoor veel effectiever werkt.

Meer uitvoeropties.
U kunt uw productiviteit verbeteren met interne en externe
finishers, zoals de boekjes- en hybride finisher waarmee u de
uitvoer met nietjes kunt afwerken. Maar wist u dat u uw
professionele drukwerk ook kunt uitbreiden met de mogelijkheid tot
het afdrukken van banners? Vrijwel alles is mogelijk binnen deze
serie MFP's.

Efficiënter. Betrouwbaarder.
Altijd paraat.
Met de bewegingssensor gaan deze apparaten aan
zodra u deze benadert en zijn ze dus direct klaar
voor gebruik. U hoeft dus ook niet meer te wachten
tot het apparaat is opgewarmd, wat weer ten goede
komt aan de productiviteit.

Bespaar op onderhoud.

Meer functies. Minder nadelige
kanten.
We streven ernaar dat u de meeste waarde voor
uw geld krijgt zonder op productie in te leveren.
Daarom bieden deze MFP's u hoge prestaties
gecombineerd met een lage milieubelasting. En
innovatieve functies en eigenschappen zoals een
nietloze nietmachine, binnen 0,5 seconde uit
slaapstand komen en de laagste TEC-waarden op
de markt zorgen voor een lager energieverbruik,
waardoor u geld bespaart op energiekosten en uw
algehele exploitatiekosten verlaagt.

Real-time geanimeerde instructies begeleiden u
stap voor stap bij het oplossen van papierstoringen,
waardoor u problemen sneller kunt verhelpen.
Bovendien zorgt een innovatief mechanisme ervoor
dat papier plaatsen probleemloos verloopt. En
dankzij de verbeterde service-ondersteuning en
beheer op afstand kost het vrijwel geen moeite om
problemen op te lossen.

Uw digitale workflowoplossing

1 Smart Operation Panel van 10,1 inch

5 Bewegingssensor

2 Hoge papiercapaciteit (maximaal 4700 vellen)

6 Single Pass Duplex Document Feeder

3 Hybride finisher voor 1000 vellen

7 Intel-processor aan boord

4 Ingebouwde duplexeenheid

MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Resolutie:

ALGEMEEN
Opwarmtijd:

25/25/24/24/24 seconden

Snelheid van de eerste afdruk:

Kleur: 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 seconden
Zwart-wit: 4,6/4,6/4/3,1/3,1 seconden

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:

30/35/45/55/60 pagina's per minuut

Compressiemethode:

MH, MR, MMR, JBIG

Geheugen:

Maximum: 4 GB

Verzendsnelheid:

G3: 2 seconde(n) (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi,
MMR)

Modemsnelheid:

Maximum: 33,6 Kbps

Harde schijf:

250/250/320/320/320 GB

Afmetingen (B x D x H):

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

Gewicht:

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

Netspanning:

220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT
Kopieerproces:

Droog elektrostatisch
overdrachtsysteem met dubbele
ontwikkelcomponenten (4-drums
methode)

Meervoudig kopiëren:

Tot 999 kopieën

Resolutie:

600 dpi/4 bit

In-/uitzoomen:

Van 25% tot 400% in stappen van 1%

Afdrukresolutie:

Maximum: 1,200 x 1,200 dpi/2bit
Standaard: SD-ingang, USBhostinterface, Ethernet 10 base-T/100
base-TX/1000 base-T
Optie: Draadloos LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB-server
voor tweede netwerkinterface,
Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, USB
2.0 (Type B)
Windows® Vista/7/8/8.1/10,
Windows® Server
2008/2008R2/2012/2012R2

Mac OS omgevingen:

Macintosh OS X Native v10.7 of later

UNIX omgevingen:

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

SAP® R/3® omgevingen:

SAP® R/3®

SCANNER
Scansnelheid:

Standaard papierlade(n): SRA3, A3,
A4, A5, A6, B4, B5, B6

Papierinvoercapaciteit:

Standaard: 1200 vellen
Maximum: 4700 vellen

Papieruitvoercapaciteit:

Maximum: 1625/1625/3625/3625/3625
vellen

Papiergewicht:

52 - 300 g/m²

MILIEUKENMERKEN

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

Interface:

Windows® omgevingen:

Aanbevolen papierformaat:

Stroomverbruik:

PRINTER
Printertaal:

PAPIERVERWERKING

ARDF: Max. 80 originelen per minuut
SPDF: Max. 110 (enkelzijdig)/180
(dubbelzijdig) originelen per minuut

Maximum: 1700/1700/1850/1850/1850
W
Gereed (modus): Minder dan
47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W
Slaapstand: Minder dan
0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W
Elektriciteitsverbruik (TEC):
1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kW/u

OPTIES
ADF-greep, Papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x 550 vellen,
Bulklade (LCT) van 2000 vellen, Zijbulklade van 1.500 vellen, Brugmodule,
Hybride finisher voor 1000 vellen, Finisher van 3000 vellen, Interne
finisher, Interne finisher met nietloze nietmachine, Boekjesfinisher van
1000 vellen, Boekjesfinisher van 2000 vellen, Perforatiekits, interne
staffeluitvoer, Interne (fax)uitvoerlade, Zijlade, Tafel met zwenkwielen,
Onderzetkast, Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE
802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, IPDS-eenheid,
Tellerinterface, File Format Converter, Beugel voor sleutelteller,
Kaartlezersteun, Data Overwrite Security Unit (gecertificeerde versie),
Faxverbindingseenheid, Faxmarkeringseenheid, Faxgeheugen, Faxoptie,
Unicode-lettertypepakket voor SAP, OCR-eenheid, Ingebouwde
kaartlezer, SRA3-unit, Rechtstreeks afdrukken via XPS, Geavanceerde
HDD-beveiliging, Toetsenbordsteun, NFC-kaartlezer, SD-kaart met
lettertypen, USB-apparaatserver, Geleiderklep voor bannerpapier, G3interface-eenheid, EFI-kleurencontroller, Uitgebreid USB-bord, 4 GBgeheugeneenheid

Resolutie:

Maximum: 600 dpi

VERBRUIKSARTIKELEN

Origineelformaat:

A3, A4, A5, B4, B5

Tonercapaciteit:

Gebundelde stuurprogramma's:

Netwerk-TWAIN

Scannen naar:

E-mail, Map

FAX
Circuit:

PSTN, PBX

Compatibiliteit:

ITU-T (CCITT) G3

Zwart:
29.500/29.500/33.000/33.000/33.000
afdrukken
Cyaan:
18.000/18.000/22.500/22.500/22.500
afdrukken
Magenta:
18.000/18.000/22.500/22.500/22.500
afdrukken
Geel:
18.000/18.000/22.500/22.500/22.500
afdrukken

Let op: sommige opties zijn alleen voor bepaalde modellen in de
serie beschikbaar.
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.

www.ricoh.nl
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