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En kraftfull løsning som dekker alle dine
forretningsbehov

Vi forstår hvilke arbeidsflytutfordringer bedriften din møter til enhver tid i en stadig mer tilkoblet verden.

Derfor har vi utviklet en ny toppmodellserie med A3-multifunksjonsskrivere for fargeutskrift for å overgå

forventningene dine. Disse smart-multifunksjonsskriverne er utformet for å gi profesjonell kvalitet til

utskriftsmiljøer som krever en sømløs og tilkoblet arbeidsflyt. Enhetene er ekstremt kraftfulle og enkle i

bruk, samtidig som de produserer resultater av høy kvalitet dag etter dag uten stans.

Konsistente utskrifter av høy kvalitet

Smart-betjeningspanel med en 10,1 tommers intuitiv berøringsskjerm bidrar til økt produktivitet og forbedret

arbeidsflyt

Inkluderer teknologi for å begrense toneravfall, slik at totalkostnadene blir lavere

En personoppdagelsessensor registrerer bevegelse slik at du ikke trenger å vente på at enheten skal varme opp

Maksimer driftstiden med LED-indikasjon ved feil



Funksjonalitet som øker
produktiviteten
Forretningsverdenen står aldri stille. Derfor har vi
utviklet nyskapende teknologi som hjelper deg å
endre måten organisasjonen jobber på.
Driftssikkerhet og imponerende utskriftskvalitet og
-hastighet er bare begynnelsen.

En ny måte å administrere
arbeidsflyten på
Du kan oppnå store endringer ved hjelp av noen
små forbedringer. Med våre nyeste fremskritt kan
én maskin erstatte flere mindre
multifunksjonsskrivere, og du kan være trygg på at
du fortsatt får den utskriftskapasiteten og de
sikkerhetsfunksjonene du trenger. Enhetene kan
også hjelpe deg å effektivisere arbeidsflyten
takket være nyvinninger som gir deg nye og
kreative måter å kommunisere med både ansatte
og kunder på.



Sett fart på produktiviteten

Alt du trenger for hånden

Vårt 10,1 tommers smart-betjeningspanel med berørings- og
sveipefunksjon gjør at du kan utføre enhver handling raskt og
enkelt. Jobbspesifikke programmer for effektiv dokumentdeling er
tilgjengelige fra vårt programområde. Kombiner med utvidet
programvarefunksjonalitet som inkluderer integrering med vår
teknologi for forbedret arbeidsflyt. Dette gjør at alle ansatte kan få
tilgang til alle tilgjengelige funksjoner på en effektiv og sikker måte.

Brukerstøtte er alltid tilgjengelig 

Conference Concierge-appen veileder brukerne i å opprette og
kopiere trykksaker, ved hjelp av tydelige instruksjoner på skjermen
slik at prosessen med å produsere materiell til konferanser og
arrangementer går raskere. Uansett oppgave kan du enkelt se alt
du trenger å gjøre for å kopiere viktige dokumenter i riktig størrelse,
format og retning.

Flere funksjoner enn noensinne 

For å øke produktiviteten har våre apper fått et nytt design og et
intuitivt brukergrensesnitt som gjør det enklere å få jobben gjort.
Med hurtigutskriftfunksjonen kan du for eksempel vise utskriftskøen
med sikre eller lagrede utskrifter, status for skriverfunksjoner og
informasjon om papirmagasiner. Du kan velge hvilket dokument du
vil skrive ut, og på den måten spare tid.



Nyvinninger som sparer strøm og penger

Nye måter å samhandle på

I tillegg til en rekke andre funksjoner kommer disse enhetene med
en sensor som oppdager bevegelse. Dette gjør at
multifunksjonsskriverne starter når du nærmer deg, slik at du
bruker mindre tid på å vente på at maskinen varmer opp. Enhetene
bruker også mindre strøm takket være den miljøvennlige
hvilemodusen, noe som betyr at du ikke bare sparer tid, men også
penger på driftskostnader.

Lavere kostnader og mer bærekraftig

Vi vet at du trenger en multifunksjonsskriver som gir deg
eksepsjonell holdbarhet og verdi for pengene. Med vår teknologi får
du akkurat det i tillegg til miljøvennlige funksjoner som en ekstra
bonus. Dermed hjelper vi deg ikke bare med å spare penger på
toner, men også med å bli mer miljøvennlig ved hjelp av
nyvinninger som automatisk fjerning av skygger og en miljø-widget
som gir deg bedre kontroll over det totale forbruket.



Forbedret teknologi som gir profesjonelle
resultater

Enhver nyvinning utgjør en forskjell

Vi har bygd inn en rekke nyvinninger for å sikre deg
en sømløs og effektiv arbeidsflyt. Teknologi som
LED-lysindikatorer hjelper deg å lokalisere
eventuelle feil som oppstår, slik at du unngår
unødvendig driftsstans. Høyvolumsmagasiner
holder produksjonen i gang, og ved hjelp av
multiarkmater kan du skrive ut i bannerformat.

Perfekt etterbehandling

Begge enhetene tilbyr innovative etterbehandlere
og mulifalseenhet som kan brette dokumenter på
en rekke ulike måter: tre ganger, fire ganger og
portbrett. En ny funksjon muliggjør utfallende
utskrift tilpasset hefter og brosjyrer. Ekstrautstyr
som GBC Stream hulleenhet og Plockmatic stifte-
og falseenhet gjør det enkelt å produsere
trykksaker som er klare til bruk internt eller eksternt.

Hastighet og kvalitet

Enhetene har utskriftshastighet på henholdsvis 65
og 80 sider i minuttet, noe som gjør dem svært
godt egnet til kontorer med høyt tempo. Når du
kombinerer hastigheten med påliteligheten og
kvaliteten som du kan forvente fra en nyskapende
farge-multifunksjonsskriver, får du enheter som er
ideelle for arbeidsmiljøer som krever fleksibilitet og
høy arbeidskapasitet.



En nyskapende arbeidsflytløsning

1 Intuitivt 10,1 tommers smart-betjeningspanel i
farger

2 Høy papirmagasinkapasitet på opptil 8 100 ark

3 Multifalseenhet med en rekke muligheter
inkludert 3-brett, 4-brett og portbrett.

4 Automatisk dokumentmater for hurtig skanning

5 Mulighet for bannerutskrift via multiarkmater

6 Personoppdagelsessensor for rask oppvarming

7 2 000-arks hefteetterbehandler med 100-arks
stifteenhet



MP C6503/MP C8003
HOVEDSPESIFIKASJONER

GENERELT

Oppvarmingstid: 38 sekunder
Hastighet første utskrift: Fullfarge: 7,5/6,3 sekunder

Svart-hvitt: 5,5/4,7 sekunder
Utskriftshastighet: Fullfarge: 65/80 sider i minuttet

Svart-hvitt: 65/80 sider per minutt
Intel Atom Processor Bay Trail: 1,91 GHz
Minne: Standard: 4 GB
Harddisk: 640 GB
Mål (B x D x H): 750 x 880 x 1 225 mm
Vekt: 250 kg
Strømkilde: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKIN

Kopieringsprosess: 4-tromlers tørt elektrostatisk
overføringssystem med internt
overføringsbelte

Flerkopi: opptil 9 999 kopier
Oppløsning: 600 ppt
Zoom: fra 25 % til 400 % i trinn på 1 %

SKRIVER

Skriverspråk: Standard: PCL5c, PCL6, PDF-
direkteutskrift
tillegg: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, IPDS

Utskriftsoppløsning: 1 200 x 4 800 ppt
Grensesnitt: Standard: SD-spor, Trådløst LAN

(IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T, NFC Tag, USB Device Server
tillegg: Ethernet 10 base-T/100 base-
TX, Toveis IEEE 1284, Trådløst LAN
(IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0

Nettverksprotokoll: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljøer: 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-miljøer: Macintosh OS X v10.7 eller nyere
UNIX-miljøer: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

SAP® R/3®-miljøer: SAP® R/3®
Andre støttede miljøer: AS/400® ved hjelp av OS/400 Host

Print Transform, IBM iSeries

SKANNER

Skannehastighet: maks. 120 (ensidig)/220 (tosidig)
originaler i minuttet

Oppløsning: maksimalt: 600 ppt
Originalformat: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Medfølgende drivere: Nettverk-TWAIN
Skann til: E-post, mappe, USB, SD-kort, SMB,

FTP, mobilenhet (med gratis app)

FAKS

Krets: PSTN, PBX
Kompatibilitet: ITU-T (CCITT) G3
Oppløsning: standard: 8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100

ppt
detaljert: 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200
dpi
superfin: 8 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400
dpi, 16 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 dpi

Komprimeringsmetode: MH, MR, MMR, JBIG
Overføringshastighet: G3: 2 sekund(er) (200 x 100 ppt,

JBIG), 3 sekund(er) (200 x 100 ppt,
MMR)

Modemhastighet: maksimal: 33,6 kbps
Minnekapasitet: standard: 4 MB

maksimal: 8 MB

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalt papirformat: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papirkapasitet: standard: 3 700 ark

Maksimalt: 8 100 ark
Mottakskapasitet: Maksimalt: 3 500 ark
Papirvekt: Standard papirmagasiner:

52,3–256 g/m²
høyvolumsmagasin (LCT):
52,3–216 g/m²
Multiarkmater: 52,3–300 g/m²
tosidigmagasin: 52,3–256 g/m²
A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m²

MILJØ

Strømforbruk: Maksimalt: 2 400 W
Klarmodus: 198/199 W
energisparemodus: 181/182 W
Hvilemodus: mindre enn 0,89 W
Typisk strømforbruk (TEC): 4,8/6,2 Wh

TILLEGGSUTSTYR

2200-arks høyvolumsmagasin, 4400-arks høyvolumsmagasin, 2,200
sheet SRA3+/DLT LCT, 3 000-arks etterbehandler med 65-arks
stifteenhet, 3000-arks etterbehandler med 100-arks stifteenhet, 2 000-arks
hefteetterbehandler, hullesett, 9-lommers postboks, Omslagsmater, Tab
Sheet Holder, Mottaksbrett, Bunkejusterer, Plockmatic falseenhet, GBC
StreamPunch™ III, toveis IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
PostScript 3, IPDS-enhet, telleverksgrensesnitt, filformatkonverterer,
kortleserbrakett, fakstilkoblingsenhet, faksminne, fakstillegg,
Multifalseenhet, Unicode fontpakke for SAP, OCR-enhet, Kjøleenhet ,
forsterket harddisk-sikkerhet, tastaturbrakett, NFC-kortleser, støttebrett for
bannerark, G3-grensesnittenhet, utvidet USB-kort, Card Reader Cover

REKVISITA

Varighet tonerkassett (A4/LT, 5 %
dekning):

svart: 47 000 utskrifter
cyan: 26 000 utskrifter
magenta: 26 000 utskrifter
gul: 26 000 utskrifter

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige modeller,
tilleggsutstyr og programvare, kan du kontakte din lokale forhandler.

ISO9001-sertifisert,
ISO14001-sertifisert,
ISO27001-sertifisert
Alle merker og produktnavn
er varemerker for de
respektive eierne.
Spesifikasjoner og utseende
kan endres uten forvarsel.
Fargen på det faktiske
produktet kan variere fra
fargen i brosjyren. Bildene i
denne brosjyren er ikke ekte
fotografier, og avvik kan
derfor forekomme.
Opphavsrett © 2017 Ricoh
Europe PLC. Med enerett.
Denne brosjyren, innhold og
layout kan ikke endres eller
tilpasses, kopieres delvis eller
i helhet eller innlemmes i
annet arbeid uten at skriftlig
forhåndsgodkjenning er
innhentet fra Ricoh Europe
PLC.www.ricoh-europe.com
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