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Värimonitoimilaite

Kopiokone Tulostin Faksi Skanneri

MP C3504(A)SP

35 Väri
s./min

MP C3004(A)SP

30 Väri
s./min

MP C6004SP

60 Väri
s./min

MP C5504(A)SP

55 Väri
s./min

MP C4504(A)SP

45 Väri
s./min



Enemmän kuin monitoimilaite. Uudenlaista
liitettävyyttä toimistoosi.

Uusi tuoteperhe sisältää yhdeksän tuotteliasta ja fiksua mallia, jotka ovat osa huipputason A3-

värimonitoimilaitarjontaamme. Loistavaa tulostuslaatua tarjoavat mallit ovat äärimmäisen luotettavia, ja ne

tehostavat työpaikan tuottavuutta huomattavasti. Voit valita malleista minkä tahansa ja olla varma, että se

sopii mainiosti monenlaiseen käyttöön vaativaan asiakirjatuotantoon. Laitteissa on Smart Operation Panel

-käyttöpaneeli, ja niiden monipuoliset toiminnot on suunniteltu lisäämään tuottavuutta monipuolisen

toiminnallisuuden ansiosta. Laitteisiin on tarjolla useita lisävarusteita viimeistelyyn, mahdollisuus tulostaa

pitkää julistetta sekä uusi Intel-prosessori.

Intuitiivinen kosketus- ja pyyhkäisyeleitä tukeva Smart Operation Panel

Uusi Intel-prosessori lisää tuottavuutta

Tunnistin, joka reagoi lähestyvään käyttäjään

Tarjoaa useita erinomaisia viimeistelyvaihtoehtoja

Ammattitason tulostusta, kuten pitkän julisteen tulostus



Fiksuja ominaisuuksia ulottuvillasi

Innovatiivisessa Smart Operation Panelissa on
intuitiivinen kosketus- ja pyyhkäisyeleitä tukeva
10,1 tuuman värinäyttö, joka helpottaa liikkuvaa ja
joustavaa työskentelyä ja parantaa kaikkien
käyttäjien työnkulkuja. Suuri, kallistettava
laajakuvanäyttö toimii samalla tavalla kuin
älypuhelimessa tai tabletissa, ja voit räätälöidä
sen siten, että kaikki tarvitsemasi toiminnot ovat
helposti käytettävissäsi. Se tarjoaa myös lukuisia
hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten täysin toimivan
internet-selaimen. Tuottavuutta lisäävät
sovellukset ja yhden kosketuksen kuvakkeet
tekevät käytöstä entistäkin vaivattomampaa.

Mobiilikäyttö nyt vakiona.

Nykypäivän yrityksissä työt sujuvat helpommin,
kun on useita tapoja ottaa yhteyttä laitteisiin tai
järjestelmiin. Miksi tämä ei koskisi myös
tulostuslaitteita? Nyt voit käyttää
monitoimilaitettasi mobiililaitteeltasi. Voit
muodostaa yhteyden älypuhelimesta tai tabletista
ja käyttää laitetta mistä tahansa. Voit lisäksi
nopeuttaa työnkulkujasi väriskannaamalla ja
tallentamalla asiakirjoja suoraan sähköpostiin,
muistilaitteelle tai kansioon. Kaikki nämä
liitettävyysvaihtoehdot on helppo integroida
nykyiseen laitekantaan, joten pääset hyötymään
sekä tuotannon tehostumisesta että työnkulkujen
helpottumisesta.



Uusi tapa työskennellä.

Haluamme luoda todella joustavan ja toimivan käyttökokemuksen. Olemme
lisänneet monenlaisia hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden tulostaa
suojatusti mobiililaitteelta. Tärkein innovaatiomme saattaakin olla tarjoamiemme
sovellusten paljous sekä mukautettavat ratkaisut, jotka helpottavat työpäivääsi
huomattavasti.

Uusi sovellusten maailma.

Smart Operation Panelia voidaan mukauttaa helposti lataamalla ja
asentamalla uusia sovelluksia sovellussivustoltamme. Sivuston
kautta voi myös päivittää ja poistaa sovelluksia sekä päivittää
laiteohjelmiston. Tämä ei vaadi käyntiä pääsivustollamme, joten
voit jatkaa töitäsi keskeytyksettä.

Joustavaa käsittelyä.

Uusi Intel-pohjainen laitteen ohjausyksikkö tehostaa
monimutkaisten asiakirjojen tulostusta ja skannausta valtavasti ja
lyhentää kokonaiskäsittelyaikaa. Fiksut monitoimilaitteet tulostavat
myös todella laadukkaita tulosteita 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuudella
ja 30-60 s./min nopeudella. Voit myös hankkia vaativampiin
grafiikkaympäristöihin lisävarusteeksi Fiery-kontrollerin, joka täyttää
tarkat väri- ja suunnitteluvaatimukset.



Sujuvaa tekniikkaa.

Liitettävyyden ja käytettävyyden liitto. 

Kaikilla yrityksillä on omat ainutlaatuiset tarpeensa, ja tämän vuoksi
laitteisiimme onkin tarjolla kapasiteettia lisääviä
paperikasettilisävarusteita, jotka myös mahdollistavat erilaisten
paperilaatujen ja -kokojen lisäämisen samanaikaisesti.
Laitteissamme on nyt myös aivan ainutlaatuinen 1 000 sivun
hybridiviimeistelijä, joka tukee sekä tavallista että niititöntä
nidontaa.

Kerralla oikein. 

Äärimmäisen monipuolisissa monitoimilaitteissa on joko kerralla
molemmat puolet lukeva tai kääntävä syöttölaite. Kun asiakirjan
molemmat puolet skannataan kerralla, se nopeuttaa työnkulkuja,
parantaa tehokkuutta ja lisää käyttömukavuutta. Huomaat, että
tuotantosi tehostuu ja tulostat ammattimaisia asiakirjoja
uskomattoman helposti ja nopeasti.

Enemmän tulostuslisävarusteita.

Voit kasvattaa tuotantoa sisäisillä ja ulkoisilla
viimeistelylisävarusteilla, kuten vihko- ja hybridiviimeistelijöillä, joilla
voit tuottaa nidottuja asiakirjoja. Äärimmäisen monipuolisilla
laitteilla voi tulostaa myös ammattitasoisia pitkiä julisteita. Vain
mielikuvitus on rajana.



Tehokkaampi. Luotettavampi.

Valmis silloin kuin sinäkin.

Käyttäjään reagoiva tunnistin herättää laitteen, kun
sitä lähestytään, joten se on heti käytettävissä.
Laitteen lämpenemistä ei tarvitse jäädä
odottelemaan, jolloin tuotanto tehostuu.

Enemmän ominaisuuksia. Vähemmän
ympäristövaikutuksia.

Haluamme, että saat rahallesi paljon vastinetta
tinkimättä tuloksista. Siksi monitoimilaitteemme
ovatkin sekä tehokkaita että ympäristöystävällisiä.
Muutkin innovaatiot, kuten niititön nidonta, 0,5
sekunnin palautumisaika ja markkinoiden
matalimmat TEC-arvot, laskevat energiankulutusta
ja auttavat säästämään sekä
energiakustannuksissa kuin käyttökustannuksissa.

Vähemmän huoltokustannuksia.

Varmatoiminen paperinsyöttömekanismi parantaa
paperinkäsittelyä, ja animoidut, reaaliaikaiset
tukoksenselvitysohjeet nopeuttavat virhetilanteiden
ratkaisua. Parannetun tuen ja
etähallintaominaisuuksien ansiosta vianmääritys on
entistä vaivattomampaa.



Digitaalinen työnkulkuratkaisusi

1 10,1 tuuman Smart Operation Panel

2 Suuri paperikapasiteetti (jopa 4 700 arkkia)

3 1 000 arkin hybridiviimeistelijä

4 Sisäinen kaksipuoleisyksikkö

5 Tunnistin, joka reagoi lähestyvään käyttäjään

6 Kerralla molemmat puolet lukeva
arkinsyöttölaite (SPDF)

7 Intel-suoritin



MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP
TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Lämpenemisaika: 25/25/24/24/24 sekuntia
Ensitulosteen nopeus: Väri: 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 s

MV: 4,6/4,6/4/3,1/3,1 s
Jatkuva tulostusnopeus: 30/35/45/55/60 s./min
Muisti: Enintään: 4 Gt
Kiintolevy: 250/250/320/320/320 Gt
Mitat (l x s x k): Kääntävän syöttölaitteen kanssa: 587 x

685 x 913 mm
Syöttölaitteen kanssa: 587 x 685 x 963
mm

Paino: 101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Virtalähde: 220–240 V, 50/60 Hz

KOPIOKONE

Kopiointiprosessi: Nelirumpuinen kuiva elektrostaattinen
siirtojärjestelmä,
kaksikomponenttikehitys

Kopiomäärä: Enintään 999 kopiota
Tarkkuus: 600 dpi/4 bit
Zoomaus: 25–400 %, 1 % välein

TULOSTIN

Tulostuskieli: Vakio: PCL5c, PCL6(XL), PDF
Lisävaruste: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, IPDS,
PictBridge

Tulostustarkkuus: Enintään: 1 200 x 1 200 dpi, 1,200 x
1,200 dpi/2bit

Liitäntä: Vakio: SD-paikka, USB-liitäntä,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T
Lisävaruste: WLAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, LAN-
lisäverkkoliitäntä, kaksisuuntainen
IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (tyyppi B)

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

Mac OS -ympäristöt: Macintosh OS X Native v10.7 tai
uudempi

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

SAP® R/3® -ympäristöt: SAP® R/3®

SKANNERI

Skannausnopeus: Kääntävä syöttölaite (ARDF):
enintään 80 alkuperäistä/min
Kertasyöttöinen, kaksipuoleisena
skannaava syöttölaite (SPDF):
enintään 110 (1-puoleinen)/
180 (2-puoleinen) alkuperäistä/min

Tarkkuus: Enintään: 1,200 dpi (Twain)
Alkuperäisen koko: A3, A4, A5, B4, B5
Mukana tulevat ohjaimet: Verkko-TWAIN
Skannaus: Sähköposti, Kansio

FAKSI

Puhelinverkko: PSTN, PBX
Yhteensopivuus: ITU-T (CCITT) G3
Tarkkuus: Vakio: 8 x 3,85 viivaa/mm, 200 x 100

dpi, 8 x 7,7 viivaa/mm, 200 x 200 dpi
Lisävaruste: 8 x 15,4 viivaa/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 viivaa/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

PAPERINKÄSITTELY

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

Paperikapasiteetti: Vakio: 1 200 arkkia
Enintään: 4 700 arkkia

Luovutustaso: Enintään: 1 625/1 625/3 625/
3 625/3 625 arkkia

Paperin paino: 52–300 g/m²

EKOLOGISUUS

Virrankulutus: Enintään: 1 700/1 700/1 850/
1 850/1 850 W
Valmiustila: enintään 47,3/47,3/55,1/
55,1/55,1 W
Lepotila: 0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W
Tyypillinen virrankulutus (TEC): 1,2/1,3/
1,8/2,5/2,7 kW/h

LISÄVARUSTEET

Syöttölaitteen kahva, 1 x 550 arkin paperikasetti, 2 x 550 arkin
paperikasetti, 2 000 arkin suurkapasiteettikasetti , 1 500 arkin
sivusuurkapasiteettikasetti, siltayksikkö, 1 000 arkin hybridiviimeistelijä,
3 000 arkin viimeistelijä, sisäinen viimeistelijä, sisäinen viimeistelijä
niitittömällä nidonnalla, 1 000 arkin vihkoviimeistelijä, 2 000 arkin
vihkoviimeistelijä, rei'ityssarjat, sisäinen lajittelutaso, yksilokeroinen taso,
sivutaso, alusta, kaappi, kaksisuuntainen IEEE 1284, WLAN (IEEE
802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, IPDS-yksikkö,
laskuriliitäntä, tiedostomuodon muunnin, avainlaskurin pidike, kortinlukijan
pidike, tietojen päällekirjoitusyksikkö (sertifioitu versio), faksiliitäntäyksikkö,
faksin leimasinväri, faksimuisti, faksi (lisävaruste), Unicode Font Package
for SAP, OCR-yksikkö, kortinlukijan kotelo, SRA3-yksikkö, XPS-
suoratulostus, laajennettu kiintolevyn suojaus, näppäimistön pidike, NFC-
kortinlukija, Font SD card, LAN-lisäverkkoliitäntä, pitkän julisteen
syöttöalusta, G3-liitäntäyksikkö, EFI-väripalvelin, laajennettu USB-kortti, 4
Gt muisti

TARVIKKEET

Väriaineen riittoisuus: Musta: 29 500/29 500/33 000/
33 000/33 000 tulostetta
Syaani: 18 000/18 000/22 500/
22 500/22 500 tulostetta
Magenta: 18 000/18 000/22 500/
22 500/22 500 tulostetta
Keltainen: 18 000/18 000/22 500/
22 500/22 500 tulostetta

Huomaa, että jotkut lisävarusteet ovat saatavilla vain sarjan tiettyihin
malleihin.

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


