
Framtidssäkrad teknik i dina händer.
Äntligen! Intelligent antistressteknik för kontoret. Nu händer det saker. Vår nya multifunktionsprodukt (MFP) är den intelligenta maskin 

som du alltid har velat ha när du skannar, kopierar och skriver ut dina A4-dokument. Ingen mer frustration över gamla utdaterade 

kontorsmaskiner. Den här multifunktionsprodukten har kontrollpanel med en smart touchskärm och den har hela tiden den senaste 

tekniken.

Du behöver inte längre stå ut med gammal utrustning tills kontraktet äntligen löper ut. IM C300/400 uppdateras automatiskt med 

senaste programvaran och du kan lägga till ytterligare funktioner allteftersom verksamheten utvecklas. Din MFP är alltid redo. Du kan 

skriva ut, kopiera och skanna fler material, snabbare och på distans oavsett var du är - koppla bara in den här intelligenta maskinen 

och låt den arbeta. Glädjande nog fungerar våra multifunktionsmodeller för A4- och A3-format på exakt samma sätt.

Våra A4-MFP skriver ut 30 - 43 sidor per minut och med flera pappersmagasin kan du hantera alla typer av utskriftsjobb. Dessutom 

rymmer magasinen fler ark än någonsin tidigare. Det betyder att du inte behöver fylla på lika ofta - en ren tidsbesparing. Du behöver 

inte heller budgetera några tilläggstjänster eller extra utrustning. Välj en modell som häftar och/eller faxar så har du alla funktioner du 

behöver, i en enda smart enhet.

MFP för A4 i färg

IM C300
IM C300F
IM C400F
IM C400SRF

Kopiera Skriva ut Skanna Fax



Det är 2020-talet och du har rätt att kräva en
multifunktionsskrivare som håller jämna steg med din
dynamiska, digitala arbetsplats.

Skalbar dokumenthantering som utvecklas i takt med 
företaget
Moderna maskiner interagerar med varandra. Varför skulle 
din MFP fungera annorlunda? Med Nashuatec kan du 
skanna dokument till en mapp i ditt nätverk, men du kan 
även lägga till appar från tredje part eller molntjänster. Det 
är du som bestämmer vilka funktioner din skrivare ska ha 
eller inte ha. Du ser endast de tjänster som du använder, 
enkelt och lättåtkomligt.

Säker dokument- och datahantering
Din multifunktionsskrivare använder Nashuatecs 
operativsystem som håller säkerheten intakt i hela ditt 
nätverk. Det ger dig fullständig kontroll över vem som ska 
kunna se dokumenten i processen. Multifunktionsskrivaren 
kan skriva över dina data efter varje utskrift så att ingen 
känslig information kan läcka ut. Du bestämmer vilka 
personer som ska ges behörighet till varje dokument genom 
att begränsa åtkomsten till viss information.



Framtidssäkrad och hållbar design
Nashuatecs multifunktionsskrivare är extremt energieffektiva. 
Det är lika viktigt för oss som för dig att alla produkter som vi 
utvecklar lämnar ett litet koldioxidavtryck. Därför är så många 
komponenter som möjligt i våra maskiner tillverkade av 
återvunnet material. Du kan vara miljövänlig samtidigt som du 
håller en låg kostnadsnivå.

Enkla system för en enkel vardag
Alla våra enheter fungerar som en enda enhet eftersom de
har exakt samma kontrollpaneler och exakt samma teknik. Du
behöver inte ägna tid åt att fundera över hur du ska skanna
eller skriva ut varje gång som du använder en annan maskin.
Vår 10,1 tum stora och vinklade touchskärm har ett lika
intuitivt gränssnitt som en smartphone. Det betyder att
kryptiska meddelanden på kontrollpanelen nu hör till
historien. Lägg till företagets logotyp, skräddarsy
användningen för olika personer, använd den för att titta på
instruktionsvideor eller få hjälp online.

Nashuatecs intelligenta MFP-serie fungerar som en 
skrivarpark. Du har direktåtkomst till alla skrivare och kan 
undvika störningar i nätverket. Eventuella driftproblem går 
också lätt att lösa på distans. Din maskin behöver inga långa 
nedtider utan du kan fokusera på viktigare saker medan din 
multifunktionsskrivare står och jobbar outtröttligt i bakgrunden 
- precis som alla andra smarta enheter som gynnar företagets 
tillväxt.



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF
produktkonfigurationsschema



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

IM C300 IM C300F IM C400F IM C400SRF
ALLMÄNT

Uppvärmningstid 19 sekunder 19 sekunder 17 sekunder 17 sekunder
Första utskriftssidan: svartvitt 7,2 sekunder 7,2 sekunder 6,2 sekunder 6,7 sekunder
Första utskriftssidan: fullfärg 8,6 sekunder 8,6 sekunder 7,4 sekunder 7,9 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet 30 sid ⁄ min 30 sid ⁄ min 43 sid ⁄ min 43 sid ⁄ min
Minne: max 2 GB
HDD: max 320 GB
Vikt 47 kg 47 kg 50 kg 60 kg
Mått: B x D x H 498 x 561 x 510 mm 498 x 561 x 510 mm 498 x 561 x 590 mm 615 x 561 x 706 mm
Strömkälla 220 - 240 V, 50  ̸60 Hz

KOPIATOR

Flersidig kopiering Max 999 kopior
Upplösning 600 dpi
Zoom Från 25 % till 400 % i steg om 1 %

SKRIVARE

Skrivarspråk: standard PCL5c
PCL6

PostScript 3 (emulering)
PDF Direct (emulering)

Skrivarspråk: tillval Genuin Adobe® PostScript®3™
PDF Direct från Adobe®

Utskriftsupplösning: max 1 200 x 1 200/1 bit
Gränssnitt: standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

USB Host I/F Typ A
USB-enhet I/F Typ B

Gränssnitt: tillval Dubbelriktad IEEE 1284/ECP
Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Mobil utskriftskapacitet Apple AirPrint™
Mopria

Google Cloud Print
NFC

Ricoh Smart Device Connector
Nätverksprotokoll TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljöer Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2

Windows® Server 2016
Windows® Server 2019

Mac OS-miljöer Macintosh OS X Native v10.11 eller senare
UNIX-miljöer UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer

RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

SAP® R/3®-miljöer SAP® R/3®
SAP® S/4®

SKANNER

Skanningshastighet: SPDF 40 bild/min (enkelsidigt)/80 bild/min (duplex)
Upplösning: max 600 dpi
Skanningslägen SD-kort, URL, FTP, E-mail, Folder, USB

FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)

Anslutning - PSTN, PBX PSTN, PBX PSTN, PBX
Kompatibilitet - ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (CCITT) G3
Överföringshastighet - 2 sekunder 2 sekunder 2 sekunder
Modemhastighet: max - 33,6 Kbps 33,6 Kbps 33,6 Kbps
Skanningshastighet - 80 sid⁄min 80 sid⁄min 80 sid⁄min

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat A4, A5, B5
Pappersinmatning: standard 250 ark 250 ark 550 ark 550 ark
Pappersinmatning: manuellt 100 ark
Pappersinmatning: max 2 000 ark 2 000 ark 2 300 ark 2 300 ark
Pappersutmatning: max 200 ark 200 ark 200 ark 250 ark
Pappersvikt Kassetter: (60 - 163 g/m²), Sidoinmatningsfack: (60 - 220 g/m²), Duplex: (60 - 163 g/m²)
Papperstyper Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper, Färgat papper, Brevhuvud, Kartong, Förtryckt papper, Bondpapper, Bestruket

papper, Kuvert, Etikettark, OH-film, Back copied paper, Waterproof paper

MILJÖ

Energiförbrukning: max Max 1 200 Max 1 200 Max 1 350 Max 1 350
Energiförbrukning: redo Max 50,6 Max 50,6 Max 60,7 Max 60,7
TEC (total energiförbrukning)* 0,34 kWh⁄week 0,34 kWh⁄week 0,48 kWh⁄week 0,5 kWh⁄week
* Det är ett referensvärde baserat
på testmetoden ENERGY STAR
Ver.3.0.



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

IM C300 IM C300F IM C400F IM C400SRF
UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGSALTERNATIV

3x 550-sheet paper tray Pappersformat:A4, A5, B5
Pappersvikt:60-163 g/m²

Internt utmatningsfack Kassettkapacitet:100 ark
Pappersformat:A4, A5, B5
Pappersvikt:60-163 g/m²

ÖVRIGA TILLVAL

Faxenhet, Skåp, Högt skåp, Lågt skåp, Hjulställ, VM-kort, Genuin PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, USB-serverenhet, Filformatskonverterare, OCR-
enhet, Utökad säkerhet för hårddisk, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, Enhet för identifiering av flersidesmatning, Extra räkneverk, NFC-kortläsare, Papperslås

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

17 000 utskrifter 17 000 utskrifter 17 500 utskrifter 17 500 utskrifter
6 000 utskrifter 6 000 utskrifter 8 000 utskrifter 8 000 utskrifter

Toner: svart
Toner: cyan/magenta/gul 
Förbrukningsartiklarnas 
livslängd är baserad på 2sid/
jobb 5% täckning på A4
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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 © 2018 Ricoh Europe PLC. Alla
rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg
skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.




