Wyjątkowe, wielofunkcyjne urządzenie
czarno-białe i kolorowe

MP C4000/MP C5000

Zdumiewająca jakość
dokumentów firmowych
W świecie goniących terminów i narastającej presji rosną wymagania dotyczące
potrzeby uzyskania nieskazitelnych wydruków, które powinny być dostarczone w
jak najkrótszym czasie po jak najniższych kosztach. Aficio™MP C4000/MP C5000
oferuje możliwości, których potrzebujesz. Pełną funkcjonalność w dokumentach
czarno-białych. Możesz uzyskać dodatkowe możliwości w kolorze, zaawansowane
funkcje faksu i kolorowego skanowania sieciowego. Najlepsze pod wieloma
względami, przyjazne użytkownikowi urządzenie firmy Ricoh wspaniale wpasuje
się w Twoje biuro. Właściwa prędkość wydruku i wszechstronne możliwości
obróbki końcowej pozwalają na uzyskanie profesjonalnie wyglądających wydruków.
Dodatkowo bogate możliwości komunikacji sieciowej dostarczają niezliczonych
rozwiązań bezpiecznej dystrybucji dokumentów. Wprowadź do swojej firmy
doskonałej jakości i wydajność.
• Wszystko w jednym: drukuj, kopiuj, skanuj i faksuj za pomocą jednego urządzenia.
• Wysoka prędkość wydruku: 40/50 stron/minutę w trybie czarno-białym, 40/50 stron/ minutę w kolorze.
• Niezwykła użyteczność i wysokie bezpieczeństwo.
• Niesamowita rozdzielczość obrazu (1.200 dpi) dzięki tonerowi PxP™.
• Skanowanie z prędkością 60 stron/minutę.
• Zdumiewająca wydajność zagwarantowana dzięki nowej technologii Induction Heating.
• Funkcja skanowania do USB.

Zarządzanie
dokumentami
Zoptymalizuj całość procesu obsługi dokumentów, aby uzyskać większą
efektywność przepływu prac w biurze. Urządzenie Aficio™MP C4000/
MP C5000 dostarcza wszystkich narzędzi, które pomogą Ci to zrobić.
Z dodatkową możliwością drukowania kolorowego ta wielofunkcyjna maszyna
podniesie standard Twojego biura!

Kompleksowe prace stają się prostsze
Zaprojektowane by ułatwić codzienny przepływ dokumentów MP C4000/MP C5000
pozwala na łatwe tworzenie dokumentów najwyższej jakości.
• Zaawansowany, szeroki, kolorowy panel dotykowy LCD ułatwi pracę z urządzeniem.
• Uproszczony wyświetlacz pokazuje wyłącznie najczęściej używane funkcje.
• Animowane instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia zacięć.
• Łatwe uzupełnianie papieru zwiększa grono osób obsługujących.
• Szybka i łatwa wymiana tonera.

Ekspert w obróbce końcowej prac
Po co zlecać usługi obróbki końcowej dokumentów zewnętrznej firmie, jeśli można to zrobić
samemu? Urządzenia MP C4000/MP C5000 oferują całą gamę możliwości, która sprosta
Twoim potrzebom: zszywaj, dziurkuj i łącz dokumenty dzięki finiszerowi na 1.000 lub 3.000
arkuszy. Stwórz atrakcyjne raporty, materiały szkoleniowe lub prezentacje dzięki Finiszerowi
Broszurującemu na 2.000 arkuszy.

Wspaniałe kolory
Popraw wygląd swojego biura dzięki kolorowym dokumentom. Urządzenie MP C4000/
MP C5000 zapewnia otrzymanie doskonałych, niezwykle dokładnych wyników. Specjalne
aplikacje wymagające użycia papieru o wysokiej gramaturze (do 256 g/m2), takie jak okładki,
mogą być realizowane przez podajnik ręczny. Wszystko jest możliwe, aby zwiększyć
efektywność biurowej komunikacji!

Oszczędne faksowanie przez Internet
Zredukuj koszty i zoptymalizuj efektywność dzięki użyciu Internetu do
faksowania na duże odległości. W ten sposób nie tylko oszczędzisz
koszty połączenia, ale także zwiększysz wydajność bowiem faksowanie
przez internet jest tak proste jak wysyłanie e-mail’a.

Efektywne drukowanie
Dzięki interfejsowi RPCS™ opartemu o ikony każde zadanie drukowania może być rozpoczęte
za pomocą jednego kliknięcia. Możesz nawet zachować własne ustawienia drukowania
pod ikoną użytkownika. Dodatkowo MP C4000/MP C5000 dostarcza niezliczonych funkcji
drukowania:
Zabezpiecz dokumenty przy użyciu hasła.
Zachowaj prace drukowania do chwili gdy będą potrzebne.
Wykonaj wydruk próbny aby uniknąć błędu.
Zachowaj prace drukowania dla łatwego i szybkiego ponownego drukowania.

Optymalne zarządzanie dokumentami
Ukierunkowane zarządzanie i przechowywanie dokumentów odbywa się dzięki możliwościom
drukowania, kopiowania, faksowania i skanowania. Łatwy dostęp do urządzenia zapewnia
duży, kolorowy panel dotykowy LCD, natomiast przeglądanie zachowanych dokumentów jest
możliwe dzięki opcji listy lub miniatury. Poprzez użycie Web Image Monitor możesz odzyskać
zachowane dokumenty, oglądać je, modyfikować a nawet usuwać w dowolnym czasie i
dowolnym miejscu. Wygodnie odzyskaj, zobacz, przeorganizuj, zmień lub usuń zapisane dane i
pliki poprzez przeglądarkę internetową.

Zaawansowana opcja faksowania
Dzięki bogactwu możliwości komunikacji faksowej, jakie są do Twojej dyspozycji możesz
przekształcić dokumenty faksowe w bardzo sprawny i efektywny przepływ dokumentów:
• Automatycznie przekazuj przychodzące faksy do e-mail’a lub folderu.
• Skieruj faksy do konkretnej osoby lub grupy osób aby zoptymalizować efektywność.
Wiadomości przesyłane faksem mogą być automatycznie skierowane do właściwej osoby, aby
uniknąć kosztów związanych z dystrybucją i drukowaniem faksów!

GlobalScan NX
Nasz intuicyjny GlobalScan NX usprawni Państwa
pracę dzięki elastycznym opcjom skanowania i
dystrybucji. Dzięki łatwemu w obsłudze graﬁcznemu
interfejsowi użytkownika można konﬁgurować ikony dla
własnych formatów i przepływów pracy. Można teraz
skanować jednoetapowo dzięki panelowi sterowania
MP C4000/MP C5000.

Nasza Ziemia, Nasze Jutro
Ricoh do produkcji swoich urządzeń nie urzywa toksycznych materiałów. Posiada
unikalną ekologiczną metodę produkcji tonerów. Dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na
energię, czystemu i cichemu dupleksowi w urządzeniach Aficio™MP C4000/
MP C5000 Ricoh dba o nasze środowisko w przyszłości.

Twój inteligentny, wielofunkcyjny
partner biurowy
Równocześnie z powiększaniem się
rozmiarów Twojego biura zwiększa
się również ilość prac do wykonania.
Aficio™MP C4000/MP C5000 dostarcza
wysokonakładowych i dostosowanych
do użytkownika rozwiązań zarządzania
dokumentami, które pozwolą sprostać
dzisiejszym i przyszłym wymaganiom.
Dzięki połączeniu efektywnej dystrybucji i
optymalnych możliwości zabezpieczenia
danych te urządzenia mogą stać się na lata
Twoim najlepszym partnerem biurowym!
• Wysoka produktywność czarno-biała
i w kolorze.
• Elastyczna dystrybucja.
• Rozszerzone możliwości zabezpieczeń.
• Wbudowany Embedded
Software Architecture™.

Wysokonakładowa efektywność
Ricoh Aﬁcio ™MP C4000/MP C5000 skutecznie łączy druk, kopiowanie,
skanowanie i faksowanie. Krótki czas nagrzewania oraz uzyskania pierwszej
pracy pozwala na szybkie zakończenie każdego zadania. Prędkość 40/50
stron na minutę w pełnym kolorze pozwala na pełne wykorzystanie simpleksu
i dupleksu. Nowy indukcyjny zespół utrwalania sprawia, iż wydruki są realizowane niezwykle szybko, bez zbędnego kompromisu, co do jakości obrazu. W
dodatku znaczna pojemność papieru – 4.400 arkuszy – zapewnia wykonanie
najbardziej złożonego zadania bez konieczności przerywania pracy.
Dystrybucja dostosowana do Twoich potrzeb
W cyfrowym obiegu informacji, przejście między tradycyjnym i elektronicznym dokumentem musi odbywać się bez przeszkód. Dokumenty kopiowane i skanowane mogą być zachowane do ponownego użycia, dostarczone
do każdego miejsca na świecie dzięki folderom sieciowym, poprzez e-mail
lub sieć (używając FTP). Aby uniknąć przeciążenia sieci ciężkie dokumenty
mogą najpierw ulec wysokiej kompresji w pliku PDF, która zachowuje
doskonałą jakość obrazu i redukuje obciążenia.
Ochrona dostępu i informacji
Ochrona Twoich danych jest ogromnie ważna. Wyposażone w najnowsze
rozwiązania urządzenia Aﬁcio™MP C4000/MP C5000 gwarantują spokój i
niezakłócony przepływ dokumentów:
•Nieautoryzowany dostęp jest niemożliwy, Autoryzacja Windows®
konieczność użycia kodu PIN, aby mieć dostęp do prac drukowanych.
•Tymczasowe dane pozostawione na twardym dysku są nadpisywane dzięki
Modułowi Bezpiecznego Nadpisywania Danych.
•Nieautoryzowane kopiowanie wydrukowanych dokumentów jest
niemożliwe dzięki opcji zabezpieczenia drukowanych dokumentów przed
kopiowaniem (Copy Data Security Unit).
•Skanowanie danych w postaci PDF może być szyfrowane w celu
bezpiecznej transmisji.

Prędkość druku:
40/50 stron na minutę

Rozwiązania systemowe dostosowane do użytkownika
Aﬁcio ™MP C4000/MP C5000 dzięki Embedded Software Architecture™
pozwolą Ci sprostać dzisiejszym i przyszłym wymaganiom. Innowacyjne,
kompatybilne oprogramowanie Java™ (J2ME™) pozwala zaprojektować i
dostosować do użytkownika ustawienia urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych ﬁrmy Ricoh. Zintegrowane rozwiązanie pozwala na kontrolę
pracy w MP C4000/MP C5000 oraz ulepszenie przepływu dokumentów.

MP C4000/MP C5000
SCANNER/SKANER

Proces kopiowania:

Suchy proces transferu elektrostatycznego

Prędkość skanowania:

czarno-białe / kolor:

Prędkość kopiowania:

MP C4000: czarno-białe / kolor:
MP C5000: czarno-białe / kolor:

Rozdzielczość:

Maksymalnie 1.200 dpi

Rozdzielczość:

600 dpi

Format oryginału:

A5 - A3

Kopiowanie wielokrotne:

Do 999 kopii

Formaty wyjściowe:

PDF/JPEG/TIFF/Wysoka kompresja PDF

Czas nagrzewania:

MP C4000:
MP C5000:

Wbudowane sterowniki:

TWAIN sieciowy

Skanowanie do e-mail:

SMTP (opcjonalnie z autoryzacją serwera POP)

Adresy odbiorców:

Maksimum 500 na pracę

MP C4000: czarno-białe / kolor:
MP C5000: czarno-białe / kolor:

Zoom:

25 - 400% (co 1%)

Pamięć:

Standard:

3,9/6,5 sekund
3,5/5,9 sekund

1.024 MB + 160 GB Dysk Twardy
(wspólny z drukarką/faksem/skanerem)

Standard:
Maksymalnie:

taca 2 x 550 arkuszy papieru
1 x 1.000 arkuszy podajnik ręczny
4.400 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie:

3.675 arkuszy

Maksymalnie 63/60 oryginały/minutę
(LEF, A4)

Zapisane adresy odbiorców:

Maksimum 2.000

Książka adresowa:

Przez LDAP lub lokalnie na Dysku Twardym

Skanowanie do folderu:

SMB, FTP lub protokół NCP

Foldery docelowe:

Maksimum 50 folderów na pracę

OPROGRAMOWANIE
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

Rozmiar papieru:

A6-A3

Gramatura papieru:

Kasety na papier:
Podajnik ręczny:
Dupleks:

Dupleks:

Standard/Standard

Sieć:

PSTN, PBX

Wymiary (S x G x W):

670 x 677 x 760 mm

Kompatybilność:

Waga:

Mniej niż 130 kg (z ARDF)

Źródło energii:

220-240 V, 50/60 Hz

ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37 tryb pełny) Internet faks
ITU-T (T.38) IP faks

Zużycie energii:

Podczas pracy:
Maksymalnie 1,6 kW
W trybie oszczędzania energii:
Mniej niż 137 W
W trybie automatycznego wyłączania:
Mniej niż 2,9 W

Szybkość modemu:

Maksymalnie 33,6 Kbps

Rozdzielczość:

Standard/Podwyższona:
Maksymalna:

60 - 256 g/m²
60 - 256 g/m²
60 - 169 g/m²

DRUKARKA
Prędkość druku:

MP C4000: czarno-białe / kolor:
MP C5000: czarno-białe / kolor:

Język drukarki:

Standard:
Option/Opcja:

Rozdzielczość:

1.200 x 1.200 dpi

Interfejs:

Standard:

Protokoły sieciowe:
Współpraca z:

40/40 wydruków/minutę
50/50 wydruków/minutę
PCL5c, PCL6, RPCS™
Adobe® PostScript® 3™

USB 2.0
USB Host I/F
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opcja:
Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP
Interfejs bezprzewodowy (IEEE 802.11a, b, g, obsługa WPA)
Bluetooth
Ethernet 1000 base-T
USB 2.0/SD Slot
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh OS 8.6 lub późniejszy (OS X Classic)
Macintosh OS X v10.1 lub późniejszy (native mode)
IBM® System i5™ HPT
SAP® R/3®
NDPS Gateway
AS/400® using OS/400 Host Print Transform

FAKS (OPCJA)

200 x 100/200 dpi
400 x 400 dpi (opcja)

Metoda kompresji:

MH, MR, MMR, JBIG

Prędkość skanowania:

0,50 sekund (A4, SEF, w rozdzieczlosći
standardowej lub podwyższonej)

Pojemność pamięci:

Standart:
Maksymalnie:

Kopia zapasowa pamięci:

Yes

4 MB
28 MB

INNE OPCJE
Pokrywa szyby ekspozycyjnej, 100 stronicowy automatyczny podajnik dokumentów, Opcja
dostępu skanera, 2 kasety na papier na 550 arkuszy, kaseta dużej pojemności na 1200
arkuszy, Taca o dużej pojemności 2000 arkuszy, Finiszer z wieloma tacami na 1000 arkuszy,
ﬁniszer broszurujący na 2000 arkuszy, ﬁniszer na 3000 arkuszy, Kilka dziurkaczy, drugi port
G#, Jednostka pamięci faksu, Wewnętrzna taca przesuwania, Browser unit, Karta Camera
Direct Print, VM Card, Data Overwrite security Unit, Copy Data Security Unit, szyfrowanie
Dysku Twardego, Counter Interface Unit, Key Counter Bracket, Taca z jednym koszem,
Mostek, Remote Communication Gate, GlobalScan NX, Autoryzacja kartą, Profesjonalne
rozwiązania systemowe
Aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, wyposażeniu opcjonalnym i
oprogramowaniu, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą Ricoh.

Certyﬁkat ISO9001: 2000
Certyﬁkat ISO14001
Niniejsze produkty zostały zaprojektowane
aby spełniać wymogi dotyczące wydajności
energetycznej EC ENERGY STAR.
Ricoh wierzy w zachowanie cennych
naturalnych zasobów Ziemi. Niniejsza
broszura została wydrukowana na papierze
przyjaznym dla środowiska naturalnego:
50% włókien z odzysku, 50% wybielana
bezchlorkowo pulpa papierowa.
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyﬁkacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Kolor rzeczywistego produktu może się różnić
od prezentowanego w niniejszej broszurze.
Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza
broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą
być zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane
w częsci lub całości ani wykorzystywane
w innych opracowaniach bez uprzedniej,
pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.eu

EUR - B0908N - 281016

34 sekundy
51 sekund

Czas uzyskania
pierwszej kopii:

Pojemność wejściowa:

40/40 kopii/minutę
50/50 kopii/minutę

*RIMPC5000006PLN*

KOPIARKA

SPECYFIKACJA

