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Farve-MFP'er

Kopimaskine Printer Fax Scanner

MP C3504(A)SP

35 Farve
s/min.

MP C3004(A)SP

30 Farve
s/min.

MP C6004SP

60 Farve
s/min.

MP C5504(A)SP

55 Farve
s/min.

MP C4504(A)SP

45 Farve
s/min.



En helt ny serie med helt nye muligheder

Denne serie bestående af hele ni højtydende modeller er en del af vores flagskib inden for smarte farve-

MFP'er til A3. Hver model tilbyder suveræn driftsikkerhed, printkvalitet og produktivitet, så ligegyldigt

hvad, får du en enhed, der er perfekt til et travlt og alsidigt miljø. MFP'erne er udstyret med 'smart'-

betjeningspaneler og designet til at øge produktiviteten i din virksomhed takket være deres store

funktionalitet – deriblandt flere efterbehandlingsløsninger (tilvalg), bannerprint og en ny Intel-processor.

Intuitivt smartpanel med touch/swipe-betjening

Ny Intel-processor øger produktiviteten

Bevægelsessensor

Alsidige og innovative efterbehandlingsmuligheder

Bannerprintfunktion til professionelt output



Intelligente løsninger lige ved hånden

Vores intuitive smart-betjeningspanel med 'touch
og swipe' og et 10,1"-farvedisplay er designet til at
fremme mobiliteten, fleksibiliteten og de overord-
nede arbejdsprocesser. Skærmen på det store,
justerbare betjeningspanel fungerer ligesom på en
smartphone eller tablet og kan brugertilpasses
med dine foretrukne funktioner. Derudover får du
adgang til en række nyttige features som fuld
browser-funktionalitet, der sikrer hurtig opkobling,
samt produktivitetsfremmende apps og genvejs-
ikoner. Du har bogstaveligt talt alt lige ved
hånden.

Indbygget mobilitet

Jo flere opkoblingsmuligheder, der er til rådighed
på en arbejdsplads, jo nemmere er det at klare
opgaverne effektivt. Så hvorfor skulle din enhed
ikke kunne tilbyde det? Nu kan du tilslutte og
betjene din MFP via mobile enheder og integrere
den med uafhængige smartphones og tablets, så
medarbejderne opnår ubegrænset printadgang.
Og du kan tilmed optimere proceshastigheden ved
at scanne dokumenter i fuldfarve og sende dem
direkte til e-mail, bærbare enheder og mapper.
Alle opkoblingsmuligheder er enkle at integrere i
din eksisterende printerflåde, så du både kan
optimere brugen og det overordnede workflow.



Forny din arbejdsplads

Vi ønsker at give vores brugere en unik oplevelse med adgang til nyttige funktioner,
deriblandt muligheden for at udskrive sikkert fra mobile enheder. Ud over dette er
en af de vigtigste innovationer for denne serie det store udvalg af applikationer og
brugertilpassede løsninger, der vil gøre en væsentlig forskel i din hverdag.

En helt ny verden af applikationer

Hvis du ønsker at skræddersy dit smartpanel, kan du downloade
og installere ekstra apps direkte fra vores Application Site, hvor du
også kan opdatere firmware samt opdatere/afinstallere dine apps.
Og det er alt sammen muligt uden først at gå ind på vores hoved-
side, så du undgår afbrydelser i arbejdet.

Unikke controllere

Den nye Intel-baserede controller letter udskrivning og scanning af
komplekse dokumenter og reducerer behandlingstiden. Resultatet
er højkvalitetsoutput på 1200 x 1200 dpi, der leveres med en print-
hastighed på 30 - 60 sider i minuttet. Til de mere krævende gra-
fiske printjob fås en Fiery-controller, der opfylder behovene for
nøjagtig farvegengivelse og layout.



Sprængfyldt med teknologi

Stor fleksibilitet 

Din virksomhed er unik. Derfor tilbyder denne serie MFP'er forskel-
lige papirkapaciteter til forskellige behov. Derudover kan du ilægge
forskellige papirtyper og -formater samtidig, så du ikke skal bruge
tid på at skifte papir. Og hvis du søger noget unikt, når det gælder
efterbehandling, er det vores 1000-arks Hybrid Finisher til hæftning
med eller uden klammer. Denne alt-i-én-løsning giver dig helt nye
muligheder for at opnå et professionelt resultat.

Hurtigt workflow 

Disse funktionsrige MFP'er er som standard udstyret med en Auto
Reverse-dokumentfeeder – eller en Single Pass-duplexfeeder, som
klarer jobbet uden at vende papiret i maskinen. Den enkle betje-
ning og højere ydeevne betyder, at du både kan strømline dine
processer og øge effektiviteten. Med andre ord får du langt mere
fra hånden – i en kvalitet, du ikke troede var mulig.

Flere efterbehandlingsmuligheder

Du kan altså øge din produktivitet med både interne og eksterne
efterbehandlere, herunder booklet- og hybrid-efterbehandleren
med to typer hæftning. Men vidste du, at du også kan optimere dit
professionelle output med en bannerprintfunktion? Stort set alting
er muligt med denne serie MFP'er.



Mere effektive, mere driftsikre

Klar med det samme

Ved hjælp af en bevægelsessensor er enhederne
klar til brug, så snart de registrerer, at du er på vej.
Og da den omgående tilgængelighed betyder, at
der bruges langt mindre tid på at vente, vil den
samlede produktivitet blive forbedret betydeligt.

Større funktionalitet, mindre
miljøpåvirkning

Vi ønsker at give dig størst mulig værdi for pengene
uden at gå på kompromis med kvaliteten. Derfor
tilbyder disse MFP'er en høj ydeevne kombineret
med en lav miljøpåvirkning. En række innovative
løsninger såsom klammefri hæftning, hurtigt skift
fra dvaletilstand på 0,5 sekunder samt markedets
laveste strømforbrug reducerer både dine samlede
energi- og ejeromkostninger.

Mindre vedligeholdelse

Animationer med vejledning i realtid gør det nemt
at spore fastklemt papir, mens en innovativ meka-
nisme sikrer jævn papirfremføring. Og med forbed-
rede support- og fjernstyringsfunktioner er
eventuelle problemer hurtigt løst.



Din digitale workflowløsning

1 10,1"-betjeningspanel med smart-funktionalitet

2 Høj papirkapacitet (maks. 4.700 ark)

3 1.000-arks hybrid-efterbehandler

4 Indbygget duplexenhed

5 Bevægelsessensor

6 Single Pass-duplexfeeder (SPDF)

7 Intern Intel-processor



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

GENERELT

Opvarmningstid: 25/25/24/24/24 sekunder
Første udskrift: Fuldfarve: 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 sekunder

S/h: 4,6/4,6/4/3,1/3,1 sekunder
Printhastighed: 30/35/45/55/60 s/min.
Hukommelse: Maksimum: 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
Vægt: 101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Strømkilde: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKINE

Kopiproces: Elektrostatisk overføring med
tokomponentstoner og 4 tromler

Seriekopiering: Op til 999 kopier
Opløsning: 600 dpi/4 bit
Zoom: Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %

PRINTER

Printersprog: Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF
Ekstraudstyr: Ægte Adobe®
PostScript®3™, XPS, IPDS,
PictBridge

Printopløsning: Maksimum: 1200 x 1200 dpi, 1200 x
1200 dpi/2bit

Interface: Standard: SD-kortplads, USB Host I/F,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T
Ekstraudstyr: trådløst LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB-server
til andet netværksinterface, tovejs IEEE
1284/ECP, USB 2.0 ( type B)

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®

SCANNER

Scanningshastighed: ARDF: Maks. 80 s/min.
SPDF: Maks. 110 s/min. (simplex)/
180 s/min. (duplex)

Opløsning: Maksimum: 1.200 dpi (Twain)
Originalformat: A3, A4, A5, B4, B5
Medfølgende drivere: Network TWAIN
Scan til: E-mail, mappe

FAX

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

Opløsning: Standard: 8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100
dpi, 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 dpi
Ekstraudstyr: 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
Overførselshastighed: G3: 2 sekunder (200 x 100 dpi, JBIG),

3 sekunder (200 x 100 dpi, MMR)
Modemhastighed: Maksimum: 33,6 Kbps

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalet papirformat: Standardkassette(r): SRA3, A3, A4,
A5, A6, B4, B5, B6

Papirkapacitet: Standard: 1.200 ark
Maksimum: 4.700 ark

Outputkapacitet: Maksimum: 1.625/1.625/3.625/
3.625/3.625 ark

Papirvægt: 52 - 300 g/m²

MILJØ

Strømforbrug: Maksimum: 1.700/1.700/1.850/
1.850/1.850 W
Klartilstand: 4.1/8.1/9.4 W
Dvaletilstand: 0,93/0,93/0,89/0,89/0,89
W
TEC (Typical Electricity Consumption):
N/A

EKSTRAUDSTYR

ADF-håndtag, 1 x 550-arks kassette, 2 x 550-arks kassette, 2.000-arks
elevatormagasin, 1.500-arks sidemagasin, broenhed, 1.000-arks hybrid-
efterbehandler, 3.000-arks efterbehandler, intern efterbehandler, intern
efterbehandler med klammefri hæftning, 1.000-arks booklet-
efterbehandler, 2.000-arks booklet-efterbehandler, hulleenheder, intern
offsetbakke, intern bakke, sidebakke, plade med hjul, underskab, tovejs
IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge,
PostScript 3, IPDS-enhed, tællerinterface, filformat-converter, beslag til
nøgletæller, holder til kortlæser, Data Overwrite Security Unit (certificeret
version), faxtilslutningsenhed, faxstempel, faxhukommelse, faxfunktion,
Unicode Font Package for SAP, OCR-enhed, indbygget kortlæser, SRA3-
enhed, direkte XPS-print, harddisk med udvidet sikkerhed, tastaturholder,
NFC-kortlæser, font SD-kort, USB-enhedsserver, bannerstøtte, G3-
interfaceenhed, EFI-farvecontroller, USB-udvidelseskort, 4GB-
hukommelsesenhed

FORBRUGSSTOFFER

Tonerkapacitet: Sort: 29.500/29.500/33.000/
33.000/33.000 sider
Cyan: 18.000/18.000/22.500/
22.500/22.500 sider
Magenta: 18.000/18.000/22.500/
22.500/22.500 sider
Gul: 18.000/18.000/22.500/
22.500/22.500 sider

Det tilgængelige ekstraudstyr afhænger af modellen.

ISO 9001-certificeret, ISO
14001-certificeret, ISO
27001-certificeret
Alle mærker og/eller
produktnavne er varemærker
tilhørende deres respektive
ejere. Specifikationerne og
produkternes ydre kan
ændres uden varsel. Den
faktiske farve på produktet
kan være anderledes end den
farve, der vises i brochuren.
Billederne i denne brochure
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der kan forekomme mindre
afvigelser i forhold til
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udseende.
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