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Hatásos módszer vállalkozása összes igényének
kielégítésére.

Látjuk, hogy vállalkozása milyen munkafolyamat-kihívásokkal néz szembe minden nap, különösen ebben

az összekapcsolt világban. Ezért kifejlesztettük a csúcskategóriás A3-as színes MFP kínálatunkat

elvárásainak túlszárnyalásához. Professzionális minőségű színes okos MFP-inket olyan nyomtatási

környezetek számára terveztük, melyek gördülékeny, összekapcsolt munkafolyamatokat igényel. Ezeket

a kiemelkedő teljesítményű készülékeket könnyű használni, mégis napi szinten biztosítanak

professzionális eredményeket, tehát sosincs megállás.

Következetes, minőségi nyomtatás

A 10,1 hüvelykes érintőképernyővel rendelkező Okos kezelőpanel segít javítani a termelékenységet és a

munkafolyamatot.

A festék pazarlását minimálisra csökkentő technológiát alkalmaz, így a teljes birtoklási költség is alacsonyabb

A mozgásérzékelő észleli a mozgást, ezzel megspórolja a készülék bemelegédésével töltött időt

Maximális rendelkezésre állás a LED-es felismeréssel



A funkcionalitás találkozik a nagyobb
termelékenységgel.
A vállalkozása sosem áll le. Megalkottuk az
innovatív technológiát, hogy átformálhassuk
szervezete működését. Valójában a
megbízhatóság, folyamatos nyomtatási minőség
és a gyors kimenet csak a kezdet.

A következő szint a munkafolyamat
kezelése.
A fő változások a számos kis fejlesztésből
erednek. Legújabb fejlesztéseink egy készülékben
egyesítik a kisebb MFP-ket annak tudatában,
hogy továbbra is megkapja a szükséges
eredményeket minden biztonsági funkció mellett.
De fel is gyorsítják a vállalkozása
munkafolyamatát azoknak az innovációknak
köszönhetően, melyek által még ötletesebben és
kreatívabban kommunikálhat alkalmazottaival és
ügyfeleivel.



Teljesen átformálják a produktivitását.

Minden, amire szüksége van. Az ujjbegyeiben.

A 10,1 hüvelykes okos kezelőpanelünk lenyűgöző touch and swipe
felületet kínál, amivel minden funkció intuitív, ezzel időt takarít meg.
Hatékony dokumentum-megosztási és munkaspecifikus
alkalmazások érhetők el az Application Site oldalunkról, amit
kiegészítenek a kibővített szoftver lehetősége, beleértve a
munkafolyamatot javító technológiákkal való integrációt. Ezáltal az
összes munkavállaló hatékonyan és biztonságosan férhet hozzá
minden funkcióhoz.

A segítség mindig kéznél van. 

A Conference Concierge alkalmazás a létrehozáson vagy a
másoláson keresztül irányítja a felhasználót egyértelmű
instrukciókkal, hogy gyorsabban állíthasson elő anyagokat
konferenciákra és rendezvényekre. Nem számít, milyen kimenetről
van szó, mindenre képes, amire szüksége van, így
kulcsfontosságú dokumentumokat másolhat úgy, hogy biztos a
megfelelő méretben, formátumban és tájolásban készülnek el.

Több tulajdonság, mint valaha. 

A termelékenység felgyorsításához az alkalmazásaink új külsőt és
egy intuitív felhasználói felületet kaptak, ezáltal könnyebb
elvégezni a munkát, mint valaha. A Quick Print Release például
áttekintést nyújt a zárolt vagy tárolt nyomtatásokról, illetve a
nyomtatói funkciók állapotáról, a papírtálcák adatairól, így
könnyedén választhatja ki a nyomtatandó dokumentumot, ezzel
értékes időt takaríthat meg.



Energiát és időt megtakarító innovációk.

Új módszereket tár fel az interakcióra.

Rengeteg egyéb funkciójukon kívül az eszközök a nagyobb
termelékenység érdekében emberérzékelőt is tartalmaznak. Ezek
az MFP-k működésbe lépnek, amint Ön közelít, így kevesebbet kell
várnia a bemelegedésre. Környezetbarát alvó módban kevesebb
energiát fogyasztanak, azaz nem csupán időt, hanem pénzt és
működési költségeket is megtakaríthat.

Kevesebb költség. Nagyobb fenntarthatóság.

Tudjuk, hogy olyan MFP-re van szüksége, ami kivételes
tartósságot és ár-érték arányt kínál. A technológiánk pontosan ezt
nyújtja, de hozzáadjuk a környezetbarát tulajdonságokat is. Nem
csupán a toneren spórolhat meg pénzt, de a környezetvédelmi
fenntarhatóság is nagyobb az olyan innovációknak köszönhetően,
mint az árnyékok automatikus törlése, az ÖKO-widget, ami által
még inkább ellenőrzése alatt tarthatja a kimenetet.



A jobb technológia professzionálisabb
eredményt jelent.

Minden innovációt hozzáadtunk.

A gördülékeny munkafolyamat biztosításához
rengeteg innovációt egyesítettünk a még nagyobb
hatékonyság érdekében. A LED-es felismerő lámpa
segít megvilágítani bármilyen feladat helyszínét,
ezzel több a rendelkezésre állási idő, a nagy
kapacitású tálcák biztosítják a folyamatos munkát,
a kézi adagolóval pedig bannert is nyomtathat.

A tökéletes befejezés.

Mindkét készülék innovatív befejezési opciókat
kínál, a többszörös hajtogató egység révén számos
stílusban készíthet dokumentumokat, beleértve a
háromba,a négybe hajtást és a kapuhajtást. Egy új
funkció lehetővé teszi a három élű és a full-bleed
nyomtatást brosúrák és füzetek esetében. GBC
lyukasztó és Plockmatic füzetkészítő opciót is
kínálnak, így könnyű anyagokat létrehozni belső
vagy külső piacokra.

Sebesség. És stílus.

A 65 és 80 lap/perces sebességgel a készülékek
tökéletesen megfelelnek a gyors iramú környezetek
számára. Ha pedig a forradalmi színes MFP-től
elvárt gyorsaságot a megbízhatósággal és kimeneti
minőséggel egyesítjük, olyan készüléket kapunk,
amely ideális a rugalmas, nagy mennyiségű
munkához.



Az innovatív munkafolyamat megoldás

1 Intuitív, 10,1 hüvelykes okos kezelőpanel

2 Akár 8000 lapos kapacitású papírtálca

3 Többszörös hajtogató egység számos
opcióval, beleértve a hármas kapuhajtást és a
négybe hajtást

4 Automatikus dokumentumadagoló a gyors
szkennelésért

5 Bannernyomtatás kézi adagolótálcával

6 A mozgásérzékelő gyors bemelegedést tesz
lehetővé

7 2 000 lapos füzetkészítő finiser 100 lapos
tűzővel



MP C6503/MP C8003
MÜSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő: 38 másodperc
Az első oldal elkészítésének
ideje:

Színes: 7,5/6,3 másodperc
Fekete-fehér: 5,5/4,7 másodperc

Folyamatos nyomtatási
sebesség:

Színes: 65/80 lap/perc
Fekete-fehér: 65/80 lap/perc

Intel Atom Processor Bay Trail: 1,91 GHz
Memória: Alapkiépítésben: 4 GB
Merevlemez: 640 GB
Méretek (Sz x Mé x Ma): 750 x 880 x 1225 mm
Súly: 250 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás: Négydobos elektrosztatikus átviteli
rendszer belső átvivő szalaggal

Többpéldányos másolás: Legfeljebb 9999 példány
Felbontás: 600 dpi
Zoomolás: 25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5e, PCL6, PDF
közvetlen nyomtatás
Opció: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, IPDS

Nyomtatási felbontás: 1 200 x 4 800 dpi
Interfészek: Alapkiépítésben: SD foglalat, Vezeték

nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n),
Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100
base-TX/1000 base-T, NFC Tag, USB
Device Server
Opció: Ethernet 10 base-T/100 base-
TX, Kétirányú IEEE 1284, Vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB
2.0 (B típus)

Hálózati protokollok: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® környezetek: 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 környezetek: Macintosh OS X v10.7 vagy újabb
UNIX környezetek: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

SAP® R/3® környezetek: SAP® R/3®
Egyéb támogatott környezetek: AS/400® OS/400 Host Print Transform

használatával, IBM iSeries

SZKENNER

Beolvasási sebesség: Max. 120 (egyoldalas)/220 (kétoldalas)
eredeti/perc

Felbontás: Maximum: 600 dpi
Eredeti mérete: A3, A4, A5, B4, B5, B6
A csomagban szállított meghajtó
programok:

Network TWAIN

Szkennelés: E-mail, Mappa, USB, SD-kártya, SMB,
FTP, mobile device (with a free App)

FAX

Telefonvonal: PSTN, PBX
Kompatibilitás: ITU-T (CCITT) G3
Felbontás: Alapkiépítésben: 8 x 3,85 vonal/mm,

200 x 100 dpi
Részletes: 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x
200 dpi
Szuper finom: 8 x 15,4 vonal/mm, 400
x 400 dpi, 16 x 15,4 vonal/mm, 400 x
400 dpi

Adattömörítési mód: MH, MR, MMR, JBIG
Átviteli sebesség: G3: 2 másodperc (200 x 100 dpi,

JBIG), 3 másodperc (200 x 100 dpi,
MMR)

Modemsebesség: Maximum: 33,6 Kb/s
Memóriakapacitás: Alapkiépítésben: 4 MB

Maximum: 8 MB

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 3700 lap

Maximum: 8100 lap
Kimeneti papírkapacitás: Maximum: 3500 lap
Papírsúly: Alapkiépítésben elérhető papírtálcák:

52,3 - 256 g/m²
Nagy kapacitású adagoló: 52,3 - 216
g/m²
Kézi adagolótálca: 52,3 - 300 g/m²
Kétoldalas egység: 52,3 - 256 g/m²
A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Maximum: 2400 W
Készenléti mód: 198/199 W vagy
kevesebb
Alacsony energiafogyasztású
üzemmód: 181/182 W
Készenléti állapot: Kevesebb, mint
0,89 W
TEC (Tipikus áramfogyasztás): 4,8/6,2
kWh

OPCIÓK

2 200 lapos nagykapacitású adagoló, 4 400 lapos nagykapacitású
adagoló, 2,200 sheet SRA3+/DLT LCT, 3000 lapos finiser 65-lapos
tűzővel, 3000 lapos finiser 100 lapos tűzővel, 2 000 lapos füzetkészítő
finiser, Lyukasztó készlet, 9 tálcás mailbox, Fedő-/hátlap adagoló, Tab
Sheet Holder, Másolatkiadó tálca, Másolatrendező egység, Plockmatic
füzetkészítő, GBC StreamPunch™ III, Kétirányú IEEE 1284, Vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), PostScript3, IPDS egység, Számláló
interfész, Fájlformátum konvertáló, Kártyaolvasó tartó, Távoli fax egység,
Fax memória, Fax opció, Többszörös hajtást végző egység, Unicode
betűtípus csomag SAP-hez, OCR egység, Hűtőventillátor egység ,
fokozott biztonságú HDD, Billentyűzet konzol, NFC kártyaolvasó, Banner
papírtálca útmutató, G3 Interfész egység, Kibővített USB board, Card
Reader Cover

KELLÉKANYAGOK

Toner cél kapacitás (A4/LT, 5%-
os fedettség):

Fekete: 47 000 nyomat
Cián: 26 000 nyomat
Magenta: 26 000 nyomat
Sárga: 26 000 nyomat

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a helyi viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001
tanúsítás, ISO27001
tanúsítás
A szövegben szereplő márka-
és/vagy terméknevek a
megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei. A termék külső
megjelenése és műszaki
adatai külön értesítés nélkül
megváltoztathatók. Az
aktuális termék színe eltérhet
a prospektusban látottaktól. A
prospektusban látható képek
nem valódi fényképek, ezért
apró részletek eltérhetnek a
látottaktól.
Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Sem jelen brosúra,
sem annak tartalma nem
módosítható és/vagy
másolható a Ricoh Europe
PLC előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül.www.ricoh.hu


