
MP C6503
MP C8003

A3-värimonitoimilaite

Kopiointi Tulostus skannaus Faksi

MP C8003

80 MV
Väri

s./min

MP C6503

65 MV
Väri

s./min



Tehokas ratkaisu kaikkiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Ymmärrämme hyvin, millaisia työnkulkuihin liittyviä haasteita yrityksillä on – etenkin nykypäivän

verkottuneessa maailmassa. Siispä kehitimme uusimman A3-värilaitteidemme huippumalliston, joka

tarjoaa enemmän kuin osaat toivoakaan. Ammattitason laatua tarjoavat älykkäät väritoimilaitteet on

suunniteltu saumattomia ja verkottuneita työnkulkuja vaativia tulostusympäristöjä varten. Äärimmäisen

tehokkaat laitteet ovat helppokäyttöisiä, ja ne tuottavat ammattimaista jälkeä päivästä toiseen ilman

seisokkeja.

Aina laadukas tulostuslaatu

Intuitiivisella 10,1 tuuman kosketusnäytöllä varustettu Smart Operation Panel lisää tuottavuutta ja parantaa

työnkulkuja

Laitteen teknologia auttaa minimoimaan hukkavärin ja vähentämään kokonaiskustannuksia

Lähestyvän käyttäjän havaitseva anturi vähentää laitteen lämpenemiseen kuluvaa odotusaikaa

Maksimoi käytettävyys LED-ohjatulla vianmäärityksellä



Käytettävyyttä ja entistä suurempaa
tuottavuutta.
Liiketoiminta ei lepää koskaan. Olemme
kehittäneet tätä mallistoa varten innovatiivista
teknologiaa, joka tukee organisaatioiden
toimintatapojen muutosta. Laitteiden todella
luotettava toiminta, upea tulostuslaatu ja nopea
tulostus ovat vasta alkusoittoa.

Entistä tehostetumpaa työnkulkujen
hallintaa.
Erilaiset pienet parannukset voivat tehdä suuria
muutoksia. Uusimpien kehitysaskeleidemme
ansiosta olemme luoneet todella pienikokoisen
laitteen, joka tarjoaa tarvitsemasi tulostustehon ja
turvallisuusominaisuudet. Voit myös nopeuttaa
yrityksesi työnkulkuja innovaatioilla, jotka
ruokkivat mielikuvituksellista ja luovaa tapaa
viestiä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.



Täysin uudenlaista tuottavuutta.

Kaikki tarvitsemasi yhdessä paketissa.

10,1 tuuman Smart Operation Panel toimii monipuolisilla
kosketuseleillä, joten jokainen toiminto on helposti ja nopeasti
käytettävissä. Sovellussivustoltamme löydät myös tehokkuutta
lisääviä, asiakirjojen jakoon ja erilaisiin töihin liittyviä sovelluksia,
jotka tukevat laajennettuja ohjelmistotoimintoja, kuten yhdistämistä
työnkulkuja tehostavaan tekniikkaan. Kaikki työntekijät pääsevät
siis käyttämään kaikkia toimintoja tehokkaasti ja turvallisesti.

Tarjoaa aina apua. 

Kokousmateriaalien valmistelua nopeuttava sovellus ohjaa
materiaalien luonti- tai kopiointiprosessia selkeiden, näytöllä
näkyvien ohjeiden avulla. Sovellus näyttää käyttäjälle kaikki
vaiheet, joiden avulla saat tärkeistä asiakirjoista varmasti
oikeankokoiset-, muotoiset ja -suuntaiset kopiot.

Entistä enemmän ominaisuuksia. 

Sovelluksiemme ulkoasua ja käyttöliittymää on muutettu, jotta
tuottavuus paranisi ja työt valmistuisivat entistä intuitiivisemmin ja
vaivattomammin. Esimerkiksi tulosteiden pikavapautussovellus
näyttää yleiskatsauksen lukitun tulostuksen tai tallennustulostuksen
työjonosta sekä tietoja tulostimen toimintojen tilasta ja
paperikaseteista. Voit siis valita juuri haluamasi työn ja säästää
arvokasta aikaa.



Innovaatioita, jotka säästävät sähköä ja
rahaa.

Uudenlaista vuorovaikutusta.

Lukuisten muiden ominaisuuksien lisäksi laitteessa on tuottavuutta
parantava käyttäjään reagoiva tunnistin. Se herättää laitteen jo
käyttäjän lähestyessä, joten lämpenemisen odotteluun kuluu
vähemmän aikaa. Laitteet myös kuluttavat vähemmän sähköä
ympäristöystävällisessä virransäästötilassa. Säästät siis sekä aikaa
että käytöstä koituvia kustannuksia.

Vähemmän kustannuksia ja 
ympäristövaikutuksia.
Tiedämme, että asiakkaamme kaipaavat äärimmäisen kestäviä
laitteita, jotka antavat paljon vastinetta rahalle. Teknologiamme
toimittaa tämän ja tarjoaa lisäksi paljon ympäristöystävällisiä
ominaisuuksia. Uudet ominaisuudet, kuten varjojen automaattinen
poisto sekä ympäristötietoja tarjoava ECO-pienoisohjelma
säästävät väriainekustannuksia ja tukevat samalla kestävää
kehitystä ja tulostuksen parempaa hallintaa.



Ammattimaisia tuloksia edistyneellä
teknologialla.

Monia uusia innovaatioita.

Olemme varmistaneet sujuvat työnkulut
monenlaisilla tehokkuutta lisäävillä innovaatioilla.
Esimerkiksi LED-valoilla ohjattu vianmääritys auttaa
löytämään ongelmat ja parantamaan
käytettävyyttä. Laitteessa on myös suuria töitä
nopeuttava suurkapasiteetti sekä mahdollisuus
tulostaa pitkiä julisteita ohisyöttötason kautta.

Täydellinen viimeistely.

Molempiin laitteisiin on tarjolla innovatiivisia
viimeistelijöitä sekä monipuolinen
monitaittoyksikkö, jolla voi tehdä muun muassa
kolmitaittoja, ikkunataittoja sekä nelitaittoja. Uuden
ominaisuuden ansiosta laitteilla voi tuottaa kolmelta
reunalta reunuksettomia tulosteita esitteitä ja
vihkoja varten. Lisävarusteena saa myös GBC
Stream -rei'itysyksikon sekä Plockmatic-
vihkoviimeistelijän, joiden avulla on helppo luoda
sisäiseen tai ulkoiseen käyttöön suunnattuja
yritysmateriaaleja.

Nopeutta ja tyyliä.

Laitteiden nopeudet ovat 65 s./min ja 80 s./min,
joten ne sopivat täydellisesti nopeatempoisiin
ympäristöihin. Niiden tehokkuus, tulostuslaatu ja
luotettavuus luovat yhdessä mullistavan
värimonitoimilaitteen, joka sopii täydellisesti
joustavuutta ja suuria tulostusmääriä vaativaan
työskentelyyn.



Innovatiivinen työnkulkuratkaisusi

1 Intuitiivinen ja värillinen 10,1 tuuman Smart
Operation Panel

2 Suuri paperikapasiteetti – jopa 8 100 arkkia

3 Monitaittoyksikkö, joka tukee monia
taittotapoja, kuten kolmitaittoa, ikkunataittoa ja
nelitaittoa

4 Automaattinen syöttölaite nopeuttaa
skannausta

5 Mahdollisuus tulostaa pitkiä julisteita
ohisyöttötason kautta

6 Lähestyvään käyttäjään reagoiva tunnistin
vähentää lämpenemisen odotteluaikaa

7 2 000 arkin vihkoviimeistelijä 100 sivun
nidonnalla



MP C6503/MP C8003
TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Lämpenemisaika: 38 sekuntia
Ensitulosteen nopeus: Väri: 7,5/6,3 s

MV: 5,5/4,7 s
Jatkuva tulostusnopeus: Väri: 65/80 s./min

MV: 65/80 s./min
Intel Atom -prosessori, Bay Trail: 1,91 GHz
Muisti: Vakio: 4 Gt
Kiintolevy: 640 Gt
Mitat (l x s x k): 750 x 880 x 1 225 mm
Paino: 250 kg
Virtalähde: 220–240 V, 50/60 Hz

KOPIOKONE

Kopiointiprosessi: Nelirumpuinen kuiva elektrostaattinen
siirtojärjestelmä, sisäinen siirtohihna

Kopiomäärä: Enintään 9 999 kopiota
Tarkkuus: 600 dpi
Zoomaus: 25–400 %, 1 % välein

TULOSTIN

Tulostuskieli: Vakio: PCL5c, PCL6, PDF-
suoratulostus
Lisävaruste: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, IPDS

Tulostustarkkuus: 1 200 x 4 800 dpi
Liitäntä: Vakio: SD-paikka, WLAN (IEEE

802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10
base-T/100 base-TX/1000 base-T,
NFC Tag, USB Device Server
Lisävaruste: Ethernet 10 Base-T/100
Base-TX, kaksisuuntainen IEEE 1284,
WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0
(tyyppi B)

Verkkoprotokolla: TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows®-ympäristöt: 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 -ympäristöt: Macintosh OS X v10.7 tai uudempi
UNIX-ympäristöt: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

SAP® R/3® -ympäristöt: SAP® R/3®
Muut tuetut ympäristöt: AS/400® using OS/400 Host Print

Transform, IBM iSeries

SKANNERI

Skannausnopeus: enintään 120 (1-puoleinen)/
220 (2-puoleinen) alkuperäistä/min

Tarkkuus: Enintään: 600 dpi
Alkuperäisen koko: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Mukana tulevat ohjaimet: Verkko-TWAIN
Skannaus: Sähköposti, Kansio, USB, SD-kortti,

SMB, FTP, mobiililaite (ilmaisella
sovelluksella)

FAKSI

Puhelinverkko: PSTN, PBX
Yhteensopivuus: ITU-T (CCITT) G3
Tarkkuus: Vakio: 8 x 3,85 viivaa/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

Pakkaustapa: MH, MR, MMR, JBIG
Lähetysnopeus: G3: 2 sekunti(a) (200 x 100 dpi, JBIG),

3 sekunti(a) (200 x 100 dpi, MMR)
Modeemin nopeus: Enintään: 33,6 kbps
Muistikapasiteetti: Vakio: 4 Mt

Enintään: 8 Mt

PAPERINKÄSITTELY

Suositeltu paperikoko: SRA3 (vaatii lisävarusteen), A3, A4,
A5, A6, B4, B5, B6

Paperikapasiteetti: Vakio: 3 700 arkkia
Enintään: 8 100 arkkia

Luovutustaso: Enintään: 3 500 arkkia
Paperin paino: Vakiokasetit: 52,3–256 g/m²

Suurkapasiteettikasetti: 52,3–216 g/m²
Ohisyöttö: 52,3–300 g/m²
Kaksipuoleiskasetti: 52,3–256 g/m²
A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m²

EKOLOGISUUS

Virrankulutus: Enintään: 2 400 W
Valmiustila: enintään 198/199 W
Virransäästötila: 181/182 W
Lepotila: alle 0,89 W
Tyypillinen virrankulutus (TEC): 4,8/
6,2 W/h

LISÄVARUSTEET

2 200 arkin suurkapasiteettikasetti , 4 400 arkin suurkapasiteettikasetti ,
2,200 sheet SRA3+/DLT LCT, 3 000 arkin vihkoviimeistelijä 65 arkin
nidonnalla, 3 000 arkin viimeistelijä 100 nidonnalla, 2 000 arkin
vihkoviimeistelijä, rei'ityssarjat, 9-lokeroinen postilaatikko, kansilehtiyksikkö,
Tab Sheet Holder, kopiotaso, tasaaja, Plockmatic-vihkoviimeistelijä, GBC
StreamPunch™ III, kaksisuuntainen IEEE 1284, WLAN (IEEE
802.11a/b/g/n), PostScript3, IPDS-yksikkö, laskuriliitäntä, tiedostomuodon
muunnin, kortinlukijan pidike, faksiliitäntäyksikkö, faksimuisti, faksi
(lisävaruste), taittoyksikkö, Unicode Font Package for SAP, OCR-yksikkö,
jäähdytysyksikkö , laajennettu kiintolevyn suojaus, näppäimistön pidike,
NFC-kortinlukija, pitkän julisteen syöttöalusta, G3-liitäntäyksikkö,
laajennettu USB-kortti, Card Reader Cover

TARVIKKEET

Väriaineen tavoiteriittoisuus
(A4/LT, peitto 5 %):

Musta: 47 000 tulostetta
Syaani: 26 000 tulostetta
Magenta: 26 000 tulostetta
Keltainen: 26 000 tulostetta

Malleihin, lisävarusteisiin ja ohjelmiin liittyviä lisätietoja saat
paikalliselta jälleenmyyjältä.

ISO9001-sertifioitu,
ISO14001-sertifioitu,
ISO27001-sertifioitu
Kaikki tuotemerkit ja -nimet
ovat omistajiensa
tavaramerkkejä. Teknisiä
tietoja ja ulkoasua voidaan
muuttaa ilman eri ilmoitusta.
Tuotteen väri voi poiketa
esitteessä näkyvästä väristä.
Esitteen kuvat eivät ole
todellisia valokuvia, ja
yksityiskohdissa voi olla
pieniä eroja.
Copyright © 2017 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Tätä esitettä, sen
sisältöä ja/tai asettelua ei voi
muuttaa ja/tai kopioida ja/tai
sisällyttää muihin asiakirjoihin
osittain tai kokonaan ilman
Ricoh Europe PLC:n
etukäteen antamaan kirjallista
lupaa.www.ricoh.fi

Ricoh Finland Oy
FIN-02240 Espoo
Puh: +358 (0)207 370 300
Faksi: +358 (0)207 370 341
www.ricoh.fi


