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Multifunksjonsskriver, farge

Kopimaskin Skriver Faks Skanner

MP C3504(A)SP

35 Farge
spm

MP C3004(A)SP

30 Farge
spm

MP C6004SP

60 Farge
spm

MP C5504(A)SP

55 Farge
spm

MP C4504(A)SP

45 Farge
spm



Mye mer enn en ny serie. Det er også en helt ny
måte å knytte bedriften sammen på

Serien består av ni modeller, og disse arbeidsjernene utgjør en del av våre flaggskip innen A3-

multifunksjonsskrivere i farger. Hver av modellene gir ypperlig driftssikkerhet, utskriftskvalitet og

produktivitet til arbeidsplassen, så uansett hvilken du velger, får du de perfekte enhetene til et allsidig

kontormiljø med høy produksjon. Enhetene har smartpanel og er utformet for å bidra til økt produktivitet

ved hjelp av omfattende funksjonalitet som inkluderer en rekke etterbehandlingsalternativer, mulighet for

bannerutskrift og en ny Intel-prosessor.

Brukervennlig smartpanel med berørings- og sveipefunksjon

Ny Intel-prosessor for økt produktivitet

Personoppdagelsessensor

Stort utvalg av etterbehandlingsalternativer

Profesjonelt resultat med mulighet for bannerutskrift



Forretningsinformasjon kun et
tastetrykk unna
Vårt innovative smartpanel har en intuitiv 10,1
tommers fargeskjerm med berørings- og
sveipefunksjon som gjør det enklere å jobbe
mobilt og fleksibelt, slik at alle kan dra nytte av
forbedret arbeidsflyt. Skjermen brukes på samme
måte som en smarttelefon eller et nettbrett, og du
kan tilpasse det store, vendbare betjeningspanelet
slik at du alltid har alle funksjonene for hånden.
Den har også en rekke nyttige funksjoner som
inkluderer nettleser i fullversjon, slik at du får flere
tilkoblingsmuligheter i arbeidshverdagen. Med
apper og ett-trykks-ikoner som forbedrer
produktiviteten, har du alt innen rekkevidde.

Innebygd mobilitet

Jobben blir enklere i dagens forretningsliv med
flere tilkoblingsmuligheter. Så hvorfor skulle
enheten din være noe annerledes? Nå kan du
koble til og betjene multifunksjonsskriveren fra
mobile enheter, integrere med smarttelefoner og
nettbrett, og koble til og skrive ut fra praktisk talt
hvor som helst. Som om det ikke er nok, kan du
også skanne og lagre dokumenter i fullfarge
direkte til e-post, flyttbare medier og mapper for å
effektivisere arbeidsflyten. Alle
tilkoblingsmulighetene kan enkelt integreres i den
eksisterende maskinparken, slik at du ikke bare
maksimerer maskinproduktiviteten, men også
forbedrer den totale arbeidsflyten.



Fornyer arbeidsplassen

Vi ønsker å skape ekte funksjonalitet og en sømløs brukeropplevelse. Blant en
rekke nyttige funksjoner, som inkluderer muligheten til å skrive ut fra mobile enheter
på en trygg måte, finner du vår kanskje viktigste innovasjon i form av et variert
utvalg av apper og brukertilpassede løsninger som virkelig vil utgjøre en forskjell i
arbeidshverdagen din.

En ny verden av apper

Hvis du ønsker å tilpasse smartpanelet, kan du enkelt laste ned og
installere tilleggs-apper direkte fra programnettstedet vårt. Du kan
også oppdatere apper og fastvare, eller avinstallere apper. Alt dette
kan du gjøre uten å måtte gå til hovednettstedet vårt, og du slipper
å avbryte arbeidet.

Sømløs behandling

Den nye Intel-baserte kontrolleren gir betydelige forbedringer i
utskrift og skanning av komplekse dokumenter og reduserer
behandlingstiden. Enhetene oppnår høy utskrifts- og bildekvalitet
med oppløsning på 1 200 x 1 200 ppt og utskriftshastighet på 30–
60 spm. En Fiery-kontroller er tilgjengelig som tilleggsutstyr og gir
nøyaktig fargetilpasning og oppfyller designbehov hos trykkerier
med høye kvalitetskrav.



Teknologi som flyter lett

Tilkoblingsmuligheter forenes med funksjonalitet 

Bedriften din er unik. Derfor tilbyr denne serien flere alternativer for
papirkapasitet for dekke behovene til varierte arbeidsgrupper. Få
mer fleksibilitet med mulighet til å legge i flere papirtyper og -
formater samtidig. Vil du derimot ha noe helt unikt, er vår 1 000
arks hybrid-etterbehandler, med stifteenhet med eller uten stift, en
komplett løsning som tar i bruk nye metoder for å gi deg de
profesjonelle resultatene du vil ha.

Riktig på første forsøk 

Disse funksjonsrike multifunksjonsskriverne har tosidigmater med
enkeltpassering eller automatisk reverserende dokumentmater
som standard. Med enkeltpassering passerer papiret
dokumentmateren én gang slik at du kan strømlinjeforme
arbeidsflyten din og øke effektiviteten med bedre ytelse og
brukervennlighet. Med disse maskinene blir du mer produktiv
samtidig som du produserer profesjonelle utskrifter.

Flere utskriftsmuligheter

Du kan øke produktiviteten ved hjelp av interne og eksterne
etterbehandlere som hefte- og hybrid-etterbehandlere som gir deg
et alternativ med stifing. Men visste du at du også kan optimalisere
profesjonelle utskrifter ved hjelp av bannerfunksjonalitet? Så godt
som alt er mulig med denne serien av multifunksjonsskrivere.



Mer effektiv. Mer pålitelig

Klar når du er det

En personoppdagelsessensor gjør at enhetene
settes i drift når de registrerer at noen nærmer seg.
Dermed er maskinen klar til bruk med en gang, og
du slipper å vente på at den skal varme opp, noe
som kan forbedre produktiviteten totalt sett.

Flere funksjoner. Mindre belastning

Vi ønsker at du skal få mest mulig for pengene uten
at det går på bekostning av utskriftskvaliteten.
Derfor tilbyr disse multifunksjonsskriverne høy
ytelse kombinert med lav miljøbelastning.
Innovasjoner som stifteenhet uten stift, 0,5
sekunders gjenopprettingstid fra hvilemodus og
lavest typisk strømforbruk på markedet bidrar til
redusert strømforbruk slik at du sparer penger til
strømutgifter og reduserer de totale
eierskapskostnadene dine.

Mindre vedlikehold

Animerte veiledninger i sanntid ved papirstopp gjør
feilsøking raskere, og en innovativ mekanisme
sikrer jevn papirtilførsel. Forbedret service-støtte og
mulighet for fjernstyring gjør feilsøking enkelt.



En digital arbeidsflytløsning

1 10,1 tommers smartpanel

2 Større papirkapasitet (maks. 4 700 ark)

3 1 000-arks hybrid-etterbehandler

4 Innebygd tosidigenhet

5 Personoppdagelsessensor

6 Tosidigmater med enkeltpassering

7 Innebygd Intel-prosessor



MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP
HOVEDSPESIFIKASJONER

GENERELT

Oppvarmingstid: 25/25/24/24/24 sekunder
Hastighet første utskrift: Fullfarge: 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 sekunder

Svart-hvitt: 4,6/4,6/4/3,1/3,1 sekunder
Utskriftshastighet: 30/35/45/55/60 sider i minuttet
Minne: Maksimalt: 4 GB
Harddisk: 250/250/320/320/320 GB
Mål (B x D x H): med ARDF: 587 x 685 x 913 mm

med SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Vekt: 101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Strømkilde: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKIN

Kopieringsprosess: tørt elektrostatisk overføringssystem
med dobbel komponentfremkalling, 4-
tromler

Flerkopi: opptil 999 kopier
Oppløsning: 600 ppt/4 bit
Zoom: fra 25 % til 400 % i trinn på 1 %

SKRIVER

Skriverspråk: Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF
tillegg: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, IPDS,
PictBridge

Utskriftsoppløsning: maksimalt: 1 200 x 1 200 ppt, 1 200 x 1
200 ppt/2bit

Grensesnitt: Standard: SD-spor, USB-
vertsgrensesnitt, Ethernet 10 base-
T/100 base-TX/1000 base-T
tillegg: Trådløst LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB-server
for 2. nettverksgrensesnitt, Toveis
IEEE 1284/ECP, USB 2.0

Windows®-miljøer: Windows® Vista/7/8/8.1/
10, Windows® Server 2008/2008R2/
2012/2012R2

Mac OS-miljøer: Macintosh OS X Native v10.7 eller
nyere

UNIX-miljøer: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux
Enterprise, IBM® AIX

SAP® R/3®-miljøer: SAP® R/3®

SKANNER

Skannehastighet: ARDF: maks. 80 originaler i minuttet
SPDF: maks. 110 (ensidig)/180
(tosidig) originaler i minuttet

Oppløsning: maksimalt: 1,200 dpi (Twain)
Originalformat: A3, A4, A5, B4, B5
Medfølgende drivere: Nettverk-TWAIN
Skann til: E-post, mappe

FAKS

Krets: PSTN, PBX
Kompatibilitet: ITU-T (CCITT) G3

Oppløsning: standard: 8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100
ppt, 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 ppt
tillegg: 8 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400
ppt, 16 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 ppt

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

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalt papirformat: Standard papirmagasiner: SRA3, A3,
A4, A5, A6, B4, B5, B6

Papirkapasitet: standard: 1 200 ark
Maksimalt: 4 700 ark

Mottakskapasitet: Maksimalt: 1 625/1 625/3 625/
3 625/3 625 ark

Papirvekt: 52–300 g/m²

MILJØ

Strømforbruk: Maksimalt: 1 700/1 700/1 850/
1 850/1 850 W
Klarmodus: 47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W
Hvilemodus: 0,93/0,93/0,89/0,89/0,89
W
Typisk strømforbruk (TEC): 1,2/1,3/1,8/
2,5/2,7 kWh

TILLEGGSUTSTYR

ADF-håndtak, 1 x 550-arks papirmagasin, 2 x 550-arks papirmagasin,
2 000-arks høyvolumsmagasin, 1 500-arks høyvolumsmagasin, broenhet,
1 000-arks hybrid-etterbehandler, 3 000-arks etterbehandler, intern
etterbehandler, intern etterbehandler med stifting uten stift, 1 000-arks
hefteetterbehandler, 2 000-arks hefteetterbehandler, hullesett, internt
sideforskyverbrett, internt mottaksbrett, sidemagasin, støttebord, skap,
toveis IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge,
PostScript 3, IPDS-enhet, telleverksgrensesnitt, filformatkonverterer,
brakett for nøkkeltelleverk, kortleserbrakett, sikkerhetsenhet for
dataoverskriving (sertifisert versjon), fakstilkoblingsenhet, faksstempel,
faksminne, fakstillegg, Unicode fontpakke for SAP, OCR-enhet, innebygd
kortleserenhet, SRA3-enhet, XPS-direkteutskrift, forsterket harddisk-
sikkerhet, tastaturbrakett, NFC-kortleser, SD-kort med fonter, USB-
enhetsserver, støttebrett for bannerark, G3-grensesnittenhet, EFI
fargekontroller, utvidet USB-kort, 4 GB minneenhet

REKVISITA

Tonerkapasitet: svart: 29 500/29 500/33 000/
33 000/33 000 utskrifter
cyan: 18 000/18 000/22 500/
22 500/22 500 utskrifter
magenta: 18 000/18 000/22 500/
22 500/22 500 utskrifter
gul: 18 000/18 000/22 500/
22 500/22 500 utskrifter

Vær oppmerksom på at noe tilleggsutstyr kan være tilgjengelig kun
for enkelte av modellene i serien.

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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0422 Oslo
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