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Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3, które
spełnią wszystkie Twoje potrzeby

Nowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 firmy Ricoh zaprojektowano tak, aby spełniły wszystkie

Twoje potrzeby i wykonały nawet najbardziej złożone zadania w krótkim czasie i bez wysiłku. Te

profesjonalne i kolorowe urządzenia przeznaczone są do środowisk, które wymagają wysokiej wydajności

i nieprzerwanej pracy. Mimo wielu różnorodnych funkcji i dużej mocy są proste w obsłudze oraz

produkują wysokiej jakości kolorowe dokumenty.

Niezmiennie wysoka jakość wydruku

10,1 calowy panel dotykowy na platformie Android

Technologia umożliwiająca minimalizację strat tonera, obniżając całkowite TCO

Ekologiczny czujnik obecności

Maksymalizacja czasu pracy dzięki diodom LED



Różnorodne funkcje i duża
wydajność
Świat biznesu nieustannie potrzebuje nowych
rozwiązań i technologii, aby się rozwijać. Firma
Ricoh stworzyła innowacyjną technologię, która
pomoże zmienić sposób organizacji Twojej firmy.
Niezawodność, doskonała jakość i duża prędkość
druku to dopiero początek.

Zarządzanie zadaniami

Główne zmiany mogą pochodzić z szeregu
drobnych usprawnień. Nasze ostatnie postępy
mogą pomóc połączyć mniejsze urządzenia
wielofunkcyjne w jedno urządzenie, ale nadal
produkując wydruki jakich potrzebujesz i ze
wszystkimi wymaganymi funkcjami
bezpieczeństwa. Dzięki różnym innowacjom
można usprawnić przepływ dokumentów w Twoim
biurze, co pozytywnie wpłynie na komunikację z
pracownikami i klientami.



Zwiększ wydajność

Wszystko czego potrzebujesz masz na 
wyciągnięcie ręki
Innowacyjny 10,1 calowy panel dotykowy firmy Ricoh sprawia, że
obsługa wielu różnorodnych funkcji jest bardzo prosta, dzięki
czemu oszczędzisz czas. Sprawne udostępnianie dokumentów,
intuicyjny interfejs użytkownika oraz możliwość pobierania aplikacji
z Application Site sprawiają, że praca nigdy wcześniej nie była tak
prosta.

Proste i szybkie wykonanie 

Aplikacja Conference Concierge pomoże przeprowadzić każdego
użytkownika przez czytelne instrukcje na ekranie, aby mógł
utworzyć lub kopiować dokumenty z zabezpieczeniem, a wszystko
zaprojektowano, tak aby przyspieszyć proces produkcji materiałów
na konferencje i imprezy. Możesz zobaczyć dokumenty przed
wydrukowaniem, utworzyć kopie najważniejszych dokumentów
oraz ustawić odpowiedni rozmiar, format i orientację.

Więcej funkcji, więcej możliwości 

Aby zwiększyć wydajność, nasze aplikacje mają teraz nowy wygląd
i intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki czemu jeszcze szybciej i
prościej wykonasz zadania. Funkcja „Szybki wydruk” oferuje
przegląd kolejki wydruków bezpiecznych lub zapisanych
wydruków, a także stan funkcji drukarki oraz informacje dotyczące
kaset na papier, co pozwala wydrukować dokumenty takie jak
potrzebujesz i oszczędzić czas.



Innowacje, które oszczędzają energię i
zmniejszają koszty

Nowe sposoby działania

Oprócz bogactwa różnorodnych funkcji urządzenia te wyposażone
są w czujnik obecności, który w momencie wykrycia użytkownika
rozpoczyna proces nagrzewania i dzięki temu urządzenie jest
natychmiast gotowe do pracy, co przekłada się na zwiększenie
wydajności. Zużywają również mniej energii w trybie czuwania, co
zmniejsza koszty.

Przyjazne dla środowiska

Nasze urządzenia wielofunkcyjne charakteryzują się wyjątkową
trwałością oraz wysoką jakością. Dodatkową zaletą są funkcje
ekologiczne, dzięki którym obniżysz koszty i będziesz miał niski
wpływ na środowisko naturalne. Możesz zaoszczędzić nie tylko
toner. Innowacje, takie jak automatyczne usuwanie cieni i ECO-
widżet, które dają większą kontrolę nad produkcją dokumentów
zmniejszają wpływ na środowisko.



Lepsza technologia to profesjonalne
dokumenty

Inteligentne rozwiązania

Aby zapewnić bezproblemowy przepływ
dokumentów posiadamy szeroką gamę innowacji,
które zwiększą wydajność w Twoim biurze.
Technologia, taka jak diody LED, dzięki którym
zlokalizujesz każdy problem pomogą utrzymać
ciągłość pracy kasetom dużej pojemności, a także
możliwość drukowania banerów za pomocą tacy
ręcznej.

Idealna obróbka końcowa

Oba urządzenia oferują innowacyjne finiszery i
zespoły wieloarkuszowego składania, dzięki którym
możesz produkować różne dokumenty, w tym
składane na trzy do wewnątrz, składane okienkowo
i składane na cztery. Nowa funkcja umożliwia
wydruki three-edge oraz pełnostronicowe
drukowanie broszur. Oferują one również dziurkacz
GBC Stream i opcje broszurownicy Plockmatic.

Prędkość i styl

Urządzenia te oferują dwie prędkości drukowania
65 str./min. oraz 80 str./min. Każde z urządzeń
doskonale nadaje się do różnych środowisk
biurowych i drukuje z dużą prędkością. Jeśli
połączysz dużą prędkość, niezawodność i wysoką
jakość druku to otrzymasz innowacyjne, kolorowe
urządzenie wielofunkcyjne, które idealnie nadaje
się do różnorodnych i bardzo skomplikowanych
zadań.



Innowacyjne rozwiązania przepływu
dokumentów

1 Intuicyjny i kolorowy 10,1 calowy panel
dotykowy na platformie Android

2 Duża pojemność kaset na papier - 8100
arkuszy

3 Zespół wieloarkuszowego składania z różnymi
opcjami: składanie na trzy do wewnątrz,
składanie okienkowe i składanie na cztery

4 Automatyczny podajnik dokumentów

5 Drukowanie banerów z tacy ręcznej

6 Ekologiczny czujnik obecności

7 Finiszer broszurujący na 2000 arkuszy ze
zszywaczem na 100 arkuszy



MP C6503/MP C8003
Ogólna Specyfikacja

OGÓLNE

Czas nagrzewania: poniżej 38 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

Pełnokolorowe: poniżej 7,5/6,3 sekund
Mono: poniżej 5,5/4,7 sekund

Prędkość wydruku ciągłego: Pełnokolorowe: 65/80 str./min.
Mono: 65/80 str./min.

Intel Atom Bay Trail: 1,91 GHz
Pamięć: Standardowo: 4 GB
Dysk twardy: 640 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 750 x 880 x 1 225 mm
Waga: 250 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania: 4-bębnowy, suchy transfer
elektrostatyczny z wewnętrznym
pasem transferowym

Kopiowanie wielokrotne: Do 9 999 kopii
Rozdzielczość: 600 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki: Standardowo: PCL5c, PCL6, PDF
Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS,
IPDS

Rozdzielczość drukowania: 1 200 x 4 800 dpi
Interfejs: Standardowo: Gniazdo SD,

Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10
base-T/100 base-TX/1000 base-T,
NFC Tag, USB Device Server
Opcja: Karta sieciowa 10 base-T/100
base-TX, dwukierunkowy 1284,
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), USB 2.0

Protokół sieciowy: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®: Windows® 7, Windows® 8, Windows®

8.1, Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3®
Inne obsługiwane środowiska: AS/400® using OS/400 Host Print

Transform, IBM iSeries

SKANER

Prędkość skanowania: Maks. 120 (simplex)/220 (duplex)
oryginałów na minutę

Rozdzielczość: Maksymalnie: 600 dpi
Rozmiar oryginału: A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN
Skanuj do: E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB,

FTP, mobile device (with a free App)

FAKS

Sieć: PSTN, PBX
Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość: Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x

100 dpi
Detail: 8 x 7,7 line/mm, 200 x 200 dpi
Super fine: 8 x 15,4 line/mm, 400 x 400
dpi, 16 x 15,4 line/mm, 400 x 400 dpi

Metoda kompresji: MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość transmisji: G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3

sekund (200 x 100 dpi, MMR)
Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps
Pojemność pamięci: Standardowo: 4 MB

Maksymalnie: 8 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 3 700 arkuszy

Maksymalnie: 8 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 3 500 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowa kaseta: 52,3 - 256 g/m²

A4 LCT: 52,3 - 216 g/m²
Taca ręczna: 52,3 - 300 g/m²
Dupleks: 52,3 - 256 g/m²
A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 2 400 W
Tryb gotowości: 198/199 W lub mniej
Tryb niskiego poboru mocy: 181/182 W
Tryb uśpienia: Poniżej 0,89 W
Współczynnik TEC: 4,8/6,2 Wh

OPCJE

2,2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności, 4,400-arkuszowa kaseta
dużej pojemności, 2,200 sheet SRA3+/DLT LCT, Finisher na 3000
arkuszy ze zszywaczem do 65arkuszy, Finiszer na 3000 arkuszy z
zszywaczem do 100 arkuszy , Finisher broszurujący na 2 000 arkuszy,
Dziurkacz, 9-cio półkowy mailbox, Pokrywa podajnika wrzutek, Tab Sheet
Holder, Taca kopii, Zespół wyrównywarki, Finiszer broszurujący
Plockmatic, GBC StreamPunch™ III (dziurkowanie do bindowania),
dwukierunkowy port 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), PostScript3, zespół IPDS, Interfejs licznika, Konwerter
formatów pliku, uchwyt na czytnik kart, Moduł połączenia faksu, Pamięć
faksu, opcja faksu, Wielopozycyjny finiszer składający, Unicode Font
Package for SAP, Moduł OCR, Zespół chłodzący , Zwiększone
zabezpieczenia dysku twardego, Uchwyt klawiatury, Czytnik kart NFC,
Prowadnica arkuszy banerowych, G3 Interface unit, Rozszerzenie USB,
Card Reader Cover

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Wydajność tonera (A4/LT,
pokrycie 5%):

Czarny: 47 000 wydruków
Cyjan: 26 000 wydruków
Magenta: 26 000 wydruków
Żółty: 26 000 wydruków

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów
eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.ricoh.pl


