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Barevné multifunkční tiskárny

Kopírka Tiskárna Fax Skener

MP C3504ex
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MP 2004ex
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MP C4504ex

45 barevně
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Nová produktová řada - nová kvalita pro váš
byznys

Tato produktová řada sestávající ze třinácti výkonných barevných modelů je prototypem chytrých

multifunkčních zařízení. Každý model nabízí nadstandardní spolehlivost, mimořádnou kvalitu výstupu a

bez ohledu na to, který z nich si vyberete, získáte ideálního pomocníka pro všechny vaše

„multifunkční“ požadavky. Všechna tato zařízení disponují chytrým ovládacím panelem a jsou navržena

tak, aby díky široké paletě funkcí a dokončovacího příslušenství, včetně např. tisk plakátů (bannerů), vám

pomohla zvýšit celkovou produktivitu práce.

Intuitivní dotykový chytrý ovládací panel

Nový procesor Intel pro rychlejší zpracování úloh

Senzor přítomnosti obsluhy

Široká paleta dokončovacího příslušenství

PostScript 3 emulace ve standardu



Chytré funkce na dosah ruky

Intuitivní 10,1" chytrý ovládací panel podobný
tabletu je ideální pro zefektivnění práce a
zjednodušení mobility a flexibility uživatelů.
Ovládací panel je sklopný a uživatelsky
přizpůsobitelný pomocí celé řady funkcí, včetně
ikon pro jednodotykové ovládání, internetového
prohlížeče a aplikací zvyšujících produktivitu.

Vestavěná mobilita

Tato multifunkční zařízení se snadno integrují do
vašeho stávajícího systému a přináší zlepšení
pracovních postupů. Tyto multifunce můžete
ovládat pomocí mobilních zařízení, a tedy plně
využít integraci s chytrými telefony, tablety a
připojením k internetu, a tisknout prakticky
odkudkoliv. Lze též velmi snadno skenovat
barevné dokumenty přímo do e-mailu nebo
ukládat na přenosná média či do složky.



Zmodernizujte své pracoviště

Užijte si pokročilých funkcí a bezproblémové uživatelské prostředí. Vedle řady
užitečných funkcí, včetně bezpečného tisku z mobilních zařízení, budete mít přístup
k nejrůznějším aplikacím zvyšujícím produktivitu a přizpůsobitelným řešením, která
skutečně změní váš pracovní den.

Zcela nový svět aplikací

Pokud si chcete přizpůsobit chytrý ovládací panel zařízení přesně
podle vašich potřeb, můžete si stáhnout a nainstalovat další
aplikace přímo z našich aplikačních stránek. Stránky lze využít i
pro aktualizaci již používaných aplikací či firmwaru. A můžete to
udělat i bez přístupu na naše hlavní stránky, takže vaše práce
může pokračovat bez přerušení.

Hladké a bezproblémové zpracování

Kontroler s procesorem Intel umožňuje rychlé zpracování tisku a
skenování i u složitých dokumentů. S rozlišením 1200×1200 dpi
tyto multifunkce dosahují kvalitního tisku s živými barvami. V
náročnějších grafických prostředích je možné použít kontroler
Fiery.



Nejnovější technologie

Když se flexibilita potkává s funkčností

K dispozici je několik možností pro zvýšení kapacity papíru, což
umožňuje použít více typů a formátů papíru současně. Jedinečný
hybridní finišer Ricoh, s výstupní kapacitou 1000 listů, umí sešívat
se svorkami i bezsvorkově (až 5 listů) a vytvářet skutečně
profesionálně vypadající dokumenty.

ARDF / SPDF ve standardní výbavě

Tyto výkonné multifunkce jsou dodávány standardně s podavačem
originálů nebo s jednoprůchodovým automatickým podavačem a
umožňují tisknout způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu
prostředí. Tato modelová řada je určena pro produktivní práci s
funkcemi, které pomohou zvýšit efektivitu a zlepšit každodenní
zpracování dokumentů.

Další možnosti výstupu

Kromě mnoha typů finišerů, včetně hybridního finišeru a finišerů
brožur, můžete také využít tisk na bannerové (dlouhé) listy, což
vám umožní použít vaše multifunkční zařízení pro další účely.



Efektivnější a spolehlivější

Zařízení o vás ví

Senzor přítomnosti obsluhy šetří čas tím, že
probudí multifunkční zařízení z režimu spánku za
0,5 sekundy a chytrý ovládací panel se při dotyku
okamžitě zapne, takže lze ihned provádět
požadovaná nastavení.

Více funkcí, ale menší spotřeba

Tyto vysoce výkonné multifunkce mají nejnižší
koeficient TEC ve své třídě, což znamená nižší
spotřebu energie, úsporu peněz a nejnižší celkové
náklady (TCO).

Ušetříte i na údržbě

Vylepšený mechanismus zajišťuje plynulé
podávání papíru a pokud přece jen dojde k jeho
uvíznutí, tak animovaná nápověda urychluje
vyřešení vzniklého problému. A díky funkcím
vzdálené správy je odstraňování problémů bez
problémů.



Příklad konfigurace příslušenství

1 10,1" chytrý ovládací panel

2 Vysoká kapacita papíru (max. 4700 listů)

3 Hybridní finišer na 1000 listů (není kompatibilní
s MP C2004ex / C2504ex)

4 Vestavěná duplexní jednotka

5 Senzor přítomnosti obsluhy

6 SPDF - jednoprůchodový podavač originálů
(standardně pro MP C6004ex a modely ASP)

7 Vysoce výkonný procesor Intel



MP C2004ex / MP C2504ex / MP C3004ex / MP C3504ex / MP C4504ex / MP
C5504ex / MP C6004ex
HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECNĚ

Zahřívací doba: 25/25/25/25/24/24/24 sek.
Rychlost prvního výstupu: Plnobar.: 7,6/7,5/7,1/7,1/5,7/5,7/4,5 sek.

ČB: 5,4/5,3/4,6/4,6/4/4/3,1 sek.
Rychlost kontinuálního výstupu: 20/25/30/35/45/55/60 str./min.
Paměť: Max.: 4 GB
Pevný disk: 250/250/250/250/320/320/320 GB
Rozměry (š×h×v): S ARDF: 587 × 685 × 913 mm

S SPDF: 587 × 685 × 963 mm
Hmotnost: S ARDF: 91,5/91,5/95,6/95,6/97,7/97,7/

97,7 kg
S SPDF: 97,2/97,2/101,3/101,3/103,4/
103,4/103,4 kg

Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Počet kopií: Max. 999 kopií
Rozlišení: 600 dpi (4bit.)
Zoom: 25-400 % v krocích po 1 %

TISKÁRNA

Tiskové jazyky (ovladače): Std.: PCL5c, PCL6(XL), PostScript 3
(emulace), PDF direct (emulace)
Vol.: Originální Adobe
®PostScript®3™, XPS, IPDS,
PictBridge, PDF Direct Print

Rozlišení tisku: Max.: 1200×1200 dpi
Rozhraní: Std.: USB Host I/F, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX/1000 base-T
Vol.: USB 2.0, Bezdrátová LAN (IEEE
802 b/g/n), Bluetooth, NIC, Bi-
directional IEEE 1284/ECP

Prostředí Windows®: Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2016

Prostředí Mac OS: Macintosh OS X v10.9 nebo novější
Prostředí UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux
Enterprise, IBM® AIX, IBM® System
i5™ HPT, XenDesktop

SKENER

Rychlost skenování: ARDF: Max. 54/54/80/80/80/80/80 str./
min.
SPDF: Max. 110 (simplex)/
180 (duplex) str./min.

Rozlišení: Max.: 1200 dpi (Twain)
Formát originálu: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Dodávané ovladače: Síťový TWAIN
Skenování do: E-mail, SMB, FTP, URL

FAX

Okruh (Circuit): PSTN (JTS), PBX (PÚ)
Kompatibilita: ITU-T (CCITT) G3

Rozlišení: Std.: 8×3,85 řádků/mm, 200×100 dpi,
8×7,7 řádků/mm, 200×200 dpi
Vol.: 8×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi,
16×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi

Rychlost vysílání: G3: 2 sek. (200×100 dpi, JBIG), 3 sek.
(200×100 dpi, MMR)

Rychlost modemu: Max.: 33,6 kb/s

MANIPULACE S PAPÍREM

Kapacita vstupních zásobníků: Max.: 2300/2300/4700/4700/4700/4700/
4700 listů

Výstupní kapacita: Max.: 1625/1625/1625/1625/3625/3625/
3625 listů

Gramáž papíru: 60-300 g/m²

EKOLOGIE

Příkon: Provozní režim: Max. 1700/1700/1700/
1700/1850/1850/1850 W
Režim připravenosti: Max. 50,2/50,2/
47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W
Režim spánku: 0,9/0,9/0,93/0,93/0,89/
0,89/0,89 W
Koef. TEC: 0,7/0,9/1,2/1,3/1,8/2,5/
2,7 kWh

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ADF, 1× zásobník papíru na 550 listů, 2× zásobník papíru na 550
listů, LCT na 2000 listů, boční LCT na 1500 listů, jednotka přemostění,
hybridní finišer na 1000 listů, finišer na 3000 listů, interní finišer, interní
finišer s bezsvorkovým sešíváním, finišer brožur na 1000 listů, finišer
brožur na 2000 listů, děrovací sady, vnitřní posuvný zásobník, výstupní
přihrádka, boční přihrádka, pojízdný podstavec, stolek, obousměr. IEEE
1284, bezdrát. LAN (IEEE 802 b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Originální
Adobe ®PostScript®3™, jednotka IPDS, rozhraní počítadla, konvertor
formátu souborů, držák klíčového počítadla, držák čtečky karet, jednotka
pro bezpečný přepis dat (certifikovaná verze), jednotka připojení faxu,
značkovač faxů, druhý port Super G3, paměť faxu, sada písem Unicode
pro SAP, jednotka OCR, integrovaná čtečka chytrých karet, jednotka
SRA3, přímý tisk XPS, HDD s rozšířeným zabezpečením, držák
klávesnice, čtečka NFC karet, zásobník na bannerové listy (plakáty),
jednotka rozhraní G3, EFI colour controller, rozšiřující USB karta, paměť 4
GB

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Výtěžnost toneru: Černá: 15000/15000/29500/29500/
33000/33000/33000 výtisků
Azurová, purpurová, žlutá: 9500/9500/
18000/18000/22500/22500/
22500 výtisků
Spotřeba je počítána při 5% pokrytí A4 (2 str./
úlohu)

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a
softwaru kontaktujte místního prodejce.

Certifikace ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Všechny značky a názvy
produktů jsou obchodními
značkami jejich právoplatných
vlastníků. Specifikace a
vzhled produktu jsou
předmětem změny bez
předchozího upozornění.
Barvy skutečného produktu
se mohou lišit od vyobrazení
v prospektu. Obrázky nejsou
přesnými fotografiemi a
některé detaily mohou být
odlišné.
Copyright © 2017 Ricoh
Europe PLC. Všechna práva
vyhrazena. Obsah a rozvržení
tohoto prospektu není možné
měnit, upravovat a kopírovat
a ani jej vkládat do jiných
dokumentů bez předchozího
písemného souhlasu
společnosti Ricoh Europe
PLC.www.ricoh-europe.com


