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Een krachtige manier om aan al uw zakelijke
behoeften te voldoen
Wij begrijpen de workflowuitdagingen waar uw bedrijf elke dag mee te maken heeft, in een tijd waarin we
altijd online zijn. Om die reden hebben we een nieuwe serie A3 kleuren MFP's ontwikkeld. Deze nieuwe
serie zal al uw verwachtingen overtreffen. Onze Smart MFP's leveren professionele kwaliteit en zijn
speciaal ontworpen voor afdrukomgevingen die een naadloos verbonden workflow vereisen. Deze smartapparaten zijn extreem krachtig, eenvoudig in gebruik en produceren de hele dag door de professionele
resultaten die u nodig heeft. Er is dus geen downtime.
Consistente, hoogwaardige afdrukken
Smart Operation Panel met intuïtief touchscreen van 10,1 inch helpt uw productiviteit te verhogen en verbetert uw
workflow
Inclusief technologie om tonerverspilling tot een minimum te beperken voor algehele lagere exploitatiekosten
Met bewegingssensor welke beweging detecteert, waardoor u niet meer hoeft te wachten tot het apparaat is
opgewarmd
LED-indicatielampjes helpen u bij het oplossen van storingen, waardoor u problemen sneller kunt verhelpen

Functionaliteit en hogere
productiviteit

Workflows beheren op een hoger
niveau

Uw zaken stoppen nooit. En wij hebben de
innovatieve technologie in deze serie ontworpen
om de manier waarop uw organisatie zaken doet
te transformeren. Eigenschappen als
betrouwbaarheid, goede afdrukkwaliteit en snelle
afdrukprestaties zijn slecht een topje van de
ijsberg.

Kleine verbeteringen kunnen grote veranderingen
te weeg brengen. En dankzij onze laatste
verbeteringen kunnen wij u de functionaliteiten
van kleinere MFP's in één apparaat bieden, met
de zekerheid dat u op een veilige manier en met
alle vereiste beveiligingsfuncties nog steeds de
benodigde uitvoer kunt produceren. Ook kunnen
deze apparaten uw workflow versnellen en bieden
innovatieve functies u de mogelijkheid om nog
creatiever en fantasierijker te zijn in de
communicatie met uw personeel en klanten.

Transformeer uw productiviteit volledig
Alles wat u nodig heeft, binnen handbereik
Ons Smart Operation Panel van 10,1 inch biedt touch & swipe
bediening, waardoor elke functie intuïtief is en u tijd bespaart. Er
zijn taakspecifieke apps beschikbaar via onze speciale Website
met toepassingen. Ook zijn er uitgebreide softwaremogelijkheden,
waaronder integratie met onze workflowverbeterende
technologieën. Hierdoor heeft elke medewerker efficiënt en veilig
toegang tot elke beschikbare functie.

Hulp is altijd bij de hand
De Conference Concierge-app begeleidt elke gebruiker door het
creatie- of kopieerproces van materialen met duidelijke instructies
op het scherm. Deze app is speciaal ontworpen om het produceren
van materialen voor conferenties en evenementen te versnellen.
En wat u ook creëert, u kunt alles zien wat u doet. Hierdoor kunt u
belangrijke documenten kopiëren en bent u ervan verzekert dat ze
het juiste format en de juiste afmetingen en richting hebben.

Meer functies dan ooit te voren
Om uw productiviteit nog meer te versnellen, hebben onze apps
een nieuwe look en een intuïtieve gebruikersinterface gekregen.
Bijvoorbeeld Quick Print Release. Deze app biedt een overzicht
van beschikbare vergrendelde en opgeslagen afdrukopdrachten in
de afdrukwachtrij en geeft de status van printerfuncties en
informatie over papierladen weer. Hierdoor kunt u elk document dat
u wilt afdrukken selecteren en waardevolle tijd besparen.

Innovaties die stroom en geld besparen
Nieuwe manieren van interactie
Naast een scala aan andere functies, beschikken deze apparaten
over een beweginssensor voor verbeterde productiviteit. Deze
MFP's worden actief als u ze nadert, zodat u minder tijd kwijt bent
met wachten tot het apparaat is opgewarmd. Ze verbruiken ook
minder stroom in de milieuvriendelijke slaapstand, zodat u niet
alleen tijd, maar ook operationele kosten bespaart.

Minder kosten, meer duurzaamheid
We weten dat u een MFP wilt hebben die extreem duurzaam is en
u waarde voor uw geld geeft. Onze technologie biedt u precies dat.
Met de toegevoegde waarde van milieuvriendelijke functies. Dus
we helpen u niet alleen geld te besparen op toner, maar we
verhogen ook nog eens uw duurzaamheid op het gebied van milieu
dankzij functies zoals Automatisch schaduwen wissen en de ECOwidget, waarmee u meer controle heeft over uw totale uitvoer.

Verbeterde technologie betekent
professionele resultaten
Elke innovatie telt aan
Om een naadloze workflow te verzekeren, hebben
we een reeks innovatieve functies geïntegreerd die
alles veel efficiënter maken. Technologieën zoals
LED-indicatielampjes die storingen aangeven en
downtime verminderen, bulkladen die continue
productie verzekeren, en zelfs een handinvoer die
het afdrukken van banners mogelijk maakt.

Snelheid en stijl

De perfecte afwerking
Beide apparaten bieden innovatieve finishers en
een multivouweenheid, waarmee documenten
kunnen worden voorzien van verschillende
vouwen, zoals venstervouw, en 3 en 4 vouwen.
Met een nieuwe functie kunt u een aflooprand aan
3 zijden afdrukken voor brochures en boekjes. Voor
deze apparaten zijn de GBC Stream Punch en
Plockmatic Booklet Maker beschikbaar als optie.
Met deze finishers kunt u eenvoudig materialen
creëren die direct gereed zijn voor uw interne en
externe markten.

Met snelheden van respectievelijk 65 en 80
pagina's per minuut zijn beide MFP's perfect
geschikt voor verschillende omgevingen waarin
een hoge afdruksnelheid vereist is. En als u deze
snelheden combineert met alle betrouwbaarheid en
afdrukkwaliteit die u van een revolutionaire MFP
kunt verwachten, krijgt u appararen die ideaal zijn
voor flexibel werken en het afdrukken van hoge
volumes.

Uw innovatieve workflowoplossing

1 Intuïtief kleuren Smart Operation Panel van
10,1 inch

5 Mogelijkheid tot afdrukken van banners met
handinvoer

2 Hoogvolume papierlade voor maximaal 8100
vellen

6 Bewegingssensor voor snelle opwarming bij
benadering van MFP

3 Multivouweenheid met verschillende
vouwmogelijkheden, zoals venstervouw, en 3
en 4 vouwen

7 Boekjesfinisher voor 2000 vellen met
nietcapaciteit van 100 vellen

4 Automatische documentfeeder voor extra snel
scannen

MP C6503/MP C8003
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

FAX

ALGEMEEN
Opwarmtijd:

38 seconden

Circuit:

PSTN, PBX

Snelheid van de eerste afdruk:

Kleur: 7,5/6,3 seconden
Zwart-wit: 5,5/4,7 seconden

Compatibiliteit:

ITU-T (CCITT) G3

Resolutie:

Standaard: 8 x 3,85 regel/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

Continue uitvoersnelheid:

Kleur: 65/80 pagina's per minuut
Zwart-wit: 65/80 pagina's per minuut

Intel Atom Processor Bay Trail:

1,91 GHz

Geheugen:

Standaard: 4 GB

Harde schijf:

640 GB

Afmetingen (B x D x H):

750 x 880 x 1225 mm

Gewicht:

250 kg

Netspanning:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Compressiemethode:

MH, MR, MMR, JBIG

Verzendsnelheid:

G3: 2 seconde(n) (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi,
MMR)

Modemsnelheid:

Maximum: 33,6 Kbps

Geheugencapaciteit:

Standaard: 4 MB
Maximum: 8 MB

KOPIEERAPPARAAT
Kopieerproces:

Droog elektrostatisch
overdrachtsysteem met interne
transferriem en 4 drums

Meervoudig kopiëren:

Tot 9999 kopieën

Resolutie:

600 dpi

In-/uitzoomen:

Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PAPIERVERWERKING
Aanbevolen papierformaat:

SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Papierinvoercapaciteit:

Standaard: 3700 vellen
Maximum: 8100 vellen

Papieruitvoercapaciteit:

Maximum: 3500 vellen

Papiergewicht:

Standaard papierlade(n):
52,3 - 256 g/m²
Bulklade (LCT): 52,3 - 216 g/m²
Handinvoer: 52,3 - 300 g/m²
Duplexlade: 52,3 - 256 g/m²
A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m²

PRINTER
Printertaal:

Standaard: PCL5c, PCL6, PDF
rechtstreeks afdrukken
Optie: authentieke Adobe®
PostScript® 3™, XPS, IPDS

Afdrukresolutie:

1200 x 4800 dpi

Interface:

Standaard: SD-sleuf, draadloos LAN
(IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T, NFC Tag, USB Device Server
Optie: Ethernet 10 base-T/100 baseTX, Bidirectioneel IEEE 1284,
draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
USB 2.0

Netwerkprotocol:

TCP/IP (IPv4, IPv6)

Windows®-omgevingen:

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Mac OS-omgevingen:

Macintosh OS X v10.7 of later

UNIX-omgevingen:

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

SAP® R/3®-omgevingen:

SAP® R/3®

Andere ondersteunde
omgevingen:

AS/400® met gebruik van OS/400
Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Stroomverbruik:

Maximaal: 2400 W
Gereed (modus): 198/199 W of minder
Energiespaarstand: 181/182 W
Slaapstand: Minder dan 0,89 W
Elektriciteitsverbruik (TEC): 4,8/6,2 Wh

OPTIES
Bulklade (LCT) van 2200 vellen, Bulklade (LCT) van 4400 vellen, 2,200
sheet SRA3+/DLT LCT, finisher voor 3000 vellen met nietmachine voor 65
vellen, finisher voor 3000 vellen met nietmachine voor 100 vellen,
boekjesfinisher van 2000 vellen, perforatiekits, 9-vaks mailbox,
Kafttussenvoegeenheid, Tab Sheet Holder, Kopieerlade, Joggermodule,
Plockmatic-boekjesmaker, GBC Streampunch™ Ultra, bidirectioneel IEEE
1284, draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), PostScript3, IPDS-eenheid,
tellerinterface, File Format Converter, kaartlezersteun,
faxverbindingseenheid, faxgeheugen, Faxoptie, Multivouweenheid,
unicode-lettertypepakket voor SAP, OCR-eenheid, Luchtkoeler ,
geavanceerde HDD-beveiliging, toetsenbordsteun, NFC-kaartlezer,
geleiderklep voor bannerpapier, G3-interface-eenheid, uitgebreid USBbord, Card Reader Cover

VERBRUIKSARTIKELEN

Scansnelheid:

Max. 120 (enkelzijdig)/220
(dubbelzijdig) originelen per minuut

Resolutie:

Maximum: 600 dpi

Origineelformaat:

A3, A4, A5, B4, B5

Gebundelde stuurprogramma's:

Netwerk-TWAIN

Scannen naar:

E-mail, map, USB, SD-kaart, SMB,
FTP, smartphones/tablets (met gratis
app)

www.ricoh.nl

MILIEUKENMERKEN

Gestreefd tonerrendement
(A4/LT, 5% dekking):

Zwart: 47.000 afdrukken
Cyaan: 26.000 afdrukken
Magenta: 26.000 afdrukken
Geel: 26.000 afdrukken

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001-, ISO14001- en
ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of
productnamen zijn
handelsmerken van hun
bijbehorende eigenaren.
Specificaties en uiterlijke
vormgeving kunnen worden
gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
De kleur van het feitelijke
product kan afwijken van de
kleur die is afgebeeld in de
brochure. De afbeeldingen in
deze brochure zijn geen
echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Alle rechten
voorbehouden. Deze
brochure, de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden
gewijzigd en/of aangepast,
gedeeltelijk of volledig worden
gekopieerd en/of in andere
werken worden opgenomen
zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Ricoh Europe PLC.

