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Klarar alla dina affärsbehov med lätthet.

Vi förstår vilka utmaningar din verksamhets arbetsflöden står inför, speciellt i dagens uppkopplade

värld. Därför har vi utvecklat en ny serie exklusiva MFP:er för A3 som överträffar dina förväntningar.

Våra professionella smarta färg-MFP:er är designade för utskriftsmiljöer som behöver ett sömlöst

uppkopplat arbetsflöde. Dessa kraftfulla maskiner är enkla att använda och de levererar proffsresultat

alla dagar – utan driftstopp.

Jämn och hög utskriftskvalitet

En smart intuitiv användarpanel med en pekskärm på 10,1 tum ökar produktiviteten och förbättrar arbetsflödet

Teknik för att minimera tonerspill som gör den totala ägandekostnaden lägre

En rörelsedetektor känner av när du kommer - du behöver inte vänta på uppvärmning

LED-teknik för felsökning - maximal drifttid



Nästa nivå på hanterade arbetsflöden.
Funktionalitet som höjer
produktiviteten.

Din verksamhet står aldrig stilla. Så vi har skapat

innovativ teknik i den här serien för att hjälpa dig

att förändra din verksamhets drift. Det är faktiskt

så att pålitlighet, fantastisk utskriftskvalitet och

hög utskriftshastighet bara är början.

Små förbättringar kan leda till stora förändringar.

Med våra senaste framsteg kan du ersätta flera

mindre MFP:er med en stor och fortfarande känna

dig trygg att du alltid får de utskrifter du behöver

och alla de säkerhetsfunktioner din verksamhet

behöver. Arbetsflödet blir snabbare tack vare

innovationer som gör det möjligt att vara mer

uppfinningsrik och kreativ när ni kommunicerar

med medarbetare och kunder.



Förändra produktiviteten totalt.

Allt du behöver. Nära till hands.

Vår smarta användarpanel på 10,1 tum har ett enkelt gränssnitt

med pek- och bläddringsfunktionalitet, allt är intuitivt och

tidsbesparande. Effektiv dokumentdelning och jobbspecifika appar

finns tillgängliga på vår appsida - kombinera även med utakad

mjukvarukompabilitet och vår teknik far farbättrade arbetsfladen.

Det gar att alla medarbetare effektivt och säkert kan få tillgång till

alla funktioner.

Hjälp tillgängligt.

Appen Conference Concierge hjälper användare, med bilder och

tydliga instruktioner, att skriva ut åhararkopior till konferenser och

event. Oavsett hur du har tänkt kan du se direkt på skärmen hur

du ska gara, så att du kan skapa kopior och säkerställa att de är i

rätt format och riktning.

Fler funktioner än någonsin.

Far att gara det så enkelt som majligt och far att snabba på

produktionen har våra appar fått ett nytt utseende och ett

intuitivt gränssnitt. Snabbutskrift till exempel har en aversikt

aver utskriftskan med säkra och lagrade utskrifter, status på

olika skrivarfunktioner, och information om papperskassetter

vilket betyder att du kan välja exakt det dokument du vill ha och

spara värdefull tid.



Innovationer som spar ström och pengar.

Nya vägar att interagera.

Förutom en mängd andra funktioner levereras dessa enheter med

en rörelsedetektor för ökad produktivitet. Maskinerna aktiveras när

du närmar dig vilket innebär att du inte behöver vänta på att de ska

värma upp. Enheterna förbrukar mindre energi i det

miljöanpassade viloläget vilket innebär att du inte bara spar tid, du

sparar också driftskostnader.

Lägre kostnad. Ökad hållbarhet.

Vi vet att du behöver en kraftfull och tålig MFP som samtidigt är

prisvärd. Vår teknik ger dig exakt det, och miljöanpassning som

bonus. Vi hjälper dig inte bara att spara pengar på toner.

Miljöanpassade funktioner som autoradering och en miljö-widget

ökar din verksamhets hållbarhet och ger dig bättre kontroll över

dokumentproduktionen.



Bättre teknik ger bättre resultat.

Alla innovationer bidrar.
För att säkerställa ett sömlöst arbetsflöde har vi

samlat flera innovationer som effektiviserar. LED-

teknik talar om var du ska felsöka – vilket ger

ökad drifttid – stormagasin gör att du kan skriva ut

stora jobb och du har till och med tillgång till

bannerutskrift via sidoinmatningsfacket.

Hastighet. Och stil.

Med två hastigheter tillgängligt, 65 eller 80

sidor/minut, kan alla miljöer få en perfekt lämpad

enhet. Och när du kombinerar dessa hastigheter

med all den pålitlighet och utskriftskvalitet du

förväntar dig av ett kraftpaket som detta så får du

en enhet som är perfekt både för flexibelt arbete

och stora volymer.

Det perfekta resultatet.

Båda dessa enheter erbjuder innovativa

efterbehandlare och en vikningsenhet som kan

trycka dokument i en mängd olika stilar som olika

parallellfalsvikningar och altarfals. En ny funktion

gör att du kan skriva ut med utfallande på tre sidor

när du skriver ut broschyrer och häften. De har

även hålslagsenheten GBC Stream punch och en

häftestillverkare från Plockmatic så det är enkelt att

skapa både internt och externt marknadsmaterial.



Ditt innovativa arbetsflöde

1 Intuitiv och smart användarpanel på 10,1 tum

2 Papperskapacitet på 8 100 ark

3 Vikningsenhet med alternativa vikningar som
parallell- och altarfals

4 Automatisk dokumentmatare för snabb
skanning

5 Bannerutskrifter via sidoinmatningsfacket

6 Rörelsedetektor känner av att du kommer och

startar uppvärmningen

7 Häftesefterbehandlare för 2 000 ark med en

häftenhet för 100 ark



ALLMÄNT FAX

Uppvärmningstid: 38 sekunder

Första utskriftssidan: Fullfärg: 7,5/6,3 sekunder

Svartvitt: 5,5/4,7 sekunder

Utskriftshastighet: Fullfärg: 65/80 sidor/minut

Svartvitt: 65/80 sidor/minut

Intel Atom Processor Bay Trail: 1,91 GHz

Minne: Standard: 4 GB

Hårddisk: 640 GB

Mått (B x D x H): 750 x 880 x 1 225 mm

Vikt: 250 kg

Strömkälla: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR

Kopieringsprocess: Torr elektrofotografisk överföring via

internt överföringsbälte och fyra

trummor

Flersidig kopiering: Max 9 999 kopior

Upplösning: 600 dpi

Zoom: Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE

Skrivarspråk: Standard: PCL5e, PCL6, PDF

direktutskrift

Tillval: Genuine Adobe

®PostScript®3TM, XPS, IPDS

Upplösning: 1 200 x 4 800 dpi

Gränssnitt: Standard: SD-kortplats, Trådlöst LAN

(IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth,

Ethernet 10 base-T/100 base-

TX/1000 base-T, NFC Tag, USB

Device Server Tillval: Ethernet 10

base-T/100 base-TX, Dubbelriktad

IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE

802.11a/b/g/n), USB 2.0 (typ B)

Nätverksprotokoll: TCP/IP (IP v4, IP v6)

Windows®-miljöer: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,

Windows® 10, Windows® Server

2008, Windows® Server 2008R2,

Windows® Server 2012,

Windows® Server 2012R2

Mac OS-miljöer: Macintosh OS X v10.8 - v10.11

UNIX-miljöer: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux, IBM®

AIX

SAP® R/3®-miljöer: SAP® R/3®

Andra miljöer som stöds: AS/400® med OS/400 Host Print

Transform, IBM iSeries

SKANNER

Skanningshastighet: Max 120 (simplex)/220 (duplex)

original/minut

Upplösning: Max: 600 dpi

Originalformat: A3, A4, A5, B4, B5, B6

Medföljande drivrutiner: Network TWAIN

Skanna till: E-post, Mapp, USB, SD-kort, SMB,

FTP, mobile device (with a free App)

Anslutning: PSTN, PBX

Kompatibilitet: ITU-T (CCITT) G3

Upplösning: Standard: 8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100

dpi

Fin: 8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi

Superfin: 8 x 15,4 rad/mm, 400 x 400

dpi, 16 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi

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

Minneskapacitet: Standard: 4 MB

Max: 8 MB

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Papperskapacitet: Standard: 3 700 ark

Max: 8 100 ark

Papperskapacitet (utmatning): Standard: 500 ark

Max: 3 500 ark

Pappersvikt: Standardkassett(er): 52,3 - 256 g/m2

Stormagasin: 52,3 - 216 g/m2

Sidoinmatningsfack: 52,3 - 300 g/m2

Duplex: 52,3 - 256 g/m2

A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m2

MILJÖ

Effektförbrukning: Max: 2 400 W

Klar-läge: max 198/199 W

Energisparläge: 181/182 W

Viloläge: max 0,89 W

TEC (typisk energiförbrukning): 4,8/6,2

kWh

TILLVAL

Stormagasin för 2 200 ark, Stormagasin för 4 400 ark, 2,200 sheet

SRA3+/DLT LCT, Efterbehandlare för 3 000 ark med häftkapacitet för

65ark, Efterbehandlare för 3 000 ark med häftkapacitet för 100 ark,

Häftesefterbehandlare för 2 000 ark, Hålslagskit, Brevfacksenhet med 9

fack, Omslagsarksmatare, Tab Sheet Holder, Utmatningsfack, Bunträtare,

Plockmatics häftestillverkare, GBC StreampunchTM Ultra, Dubbelriktad

IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), PostScript3, IPDS-enhet,

Räkneverksgränssnitt, Filformatskonverterare, Fäste för kortläsare,

Fjärrfaxmodul, Faxminne, Tillval för fax, Vikningsenhet, Unicode fontpaket

för SAP, OCR-enhet, Kylfläkt , Utökad säkerhet för hårddisk, Fäste för

tangentbord, NFC-kortläsare, Pappersguide till bannerark, G3-

gränssnittsenget, Utökat USB-kort, Card Reader Cover

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Tonerkapacitet: Svart: 47 000 sidor

Cyan: 26 000 sidor

Magenta: 26 000 sidor

Gul: 26 000 sidor

Kontakta din lokala 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.

Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. Alla rättigheter
förbehålles. Den här
broschyren, dess innehåll
och/eller layout får inte
modifieras och/eller
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