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Optimér produktiviteten
Med MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP kan din produktivitet på kontoret nå nye højder.
Disse hurtige og driftsikre farve-MFP'ere er ideelle til krævende dokumenthåndtering, og med deres
understøttelse af SRA3-format adskiller de sig fra andre farve-MFP'ere på markedet. Innovative
funktioner, som f.eks. søgbar PDF, ID-kort-kopiering og ”single pass”-duplexføder, øger produktiviteten,
mens den valgfrie E-22C-farvecontroller leverer enestående farvestyring og -matching.
Perfekt billedkvalitet
Hurtig SRA3-udskrivning
Single pass-ADF til dobbeltsidet scanning
Omfattende efterbehandlingsmuligheder
Lavt strømforbrug

Uovertruffen billedkvalitet

Håndterer en lang række medier

Hvad angår printkvaliteten er MP C4503(A)SP/MP
C5503(A)SP/MP C6003SP i en klasse for sig. De
er særdeles velegnede til printjob med mange
billeder, og takket være den unikke tonerpåføring
får du en ensartet tonertæthed samt en klar og
præcis farvegengivelse.

Muligheden for at anvende SRA3-papir, når der
skal udskrives prøvetryk med skæremærker, er en
af de mange fordele, der uden tvivl vil tilføre
ekstra værdi. Derudover håndterer enhederne
medier på op til 300 g/m² (enkeltsidet) eller 256 g/
m² (dobbeltsidet) fra standardkassetten, og der
kan udskrives på kuverter direkte fra den anden
standardkassette, hvilket både sparer tid og
eliminerer behovet for en separat kuvertføder.

Konstant øget produktivitet
Øg produktiviteten på kontoret ved hjælp af de værdiskabende funktioner til MP
C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP. De høje print-, kopi- og
scanningshastigheder giver dig mere tid til andre opgaver, og det valgfrie
efterbehandlingsudstyr gør det muligt at fremstille professionelle tryksager på stedet.

Høj print- og scanningshastighed
Opvarmningstiden på disse effektive MFP’ere er 20 / 17 / 17
sekunder, første kopi er klar på henholdsvis 4,0 / 3,1 / 3,1 sekunder
(s/h) og 5,7 / 4,5 / 4,5 sekunder (farve), og enhederne udskriver op
til 60 sider i minuttet. Genoprettelsestiden fra dvaletilstand er på
blot 6,2 / 7,3 / 7,3 sekunder. Scanningshastigheden er 100
enkeltsider i minuttet og 180 duplexsider i minuttet.

Professionel efterbehandling
Hvis du vil fremstille professionelle hæfter, kan du tilføje en 2000arks booklet-efterbehandler med falsning uden hæftefunktion eller
vælge en efterbehandler til hæftning med plads til 1.000 eller 3.000
ark. Du kan tilmed udskrive plakater ved brug af en plakatfunktion,
som fordeler et billede over flere ark.

Speed workflowet op
Hvis du har behov for hurtigt at kunne digitalisere dokumenter, vil
enkelttryk-knappen til scanning komme dig til nytte, da den er
yderst tidsbesparende. Du vælger blot den ønskede destination –
fx e-mail, mappe, USB eller FTP – og scanner: Så enkelt er det. En
anden fremtrædende funktion er fritekstsøgning i PDF, som
integrerer et usynligt tekstlag i scannede PDF-filer, så du sparer tid
på at lede efter indhold i dokumenter.

Højtspecificeret farvecontroller
Farvecontroller optimerer produktiviteten
Farvecontrolleren E-22C kan nemt tilsluttes til MP C4503(A)SP/MP
C5503(A)SP/MP C6003SP. Den anvender den nyeste FS100 Fieryplatform, en højtydende 2,9 GHz Intel-processor, 2 GB
hukommelse og en 500 GB harddisk, så behandlingstiden for selv
de mest komplekse printjob forkortes.

Enkel betjening
I Command WorkStation 5 til farvecontrolleren kan du styre alle
dine job og servere fra centralt hold og se, hvilke job der spooles,
behandles eller udskrives. Du kan få vist indholdet af jobfiler på
forhånd, så det bliver nemt at opsætte og foretage ændringer i
dokumenterne, eller flytte indhold fra en fil til en anden – uanset
applikation eller platform.

Omfattende EFI-funktion
For at sikre perfekt spotfarveoptimering kommer disse enheder
med Pantone Plus, mulighed for standard cloud-print ved brug af
EFI PrintMe samt 3D-visualiseringsværktøjet Fiery VUE, som gør
det enkelt og hurtigt for dig at fremstille professionelle,
efterbehandlede dokumenter fra Microsoft Office-programmer. Du
kan udskrive trådløst til Fiery-controllere fra din iPhone, iPad eller
iPod Touch uden først at skulle installere software.

Drifts- og miljømæssige fordele
Udvidet sikkerhed
Du kan forhindre uautoriseret udskrivning eller
kopiering med passwords og brugergodkendelse.
CC-certificering, PDF/A-informationssikkerhed og
elektronisk dokumentarkivering sørger for ekstra
beskyttelse af dine dokumenter, og med
avancerede krypteringsindstillinger kan du sikre
enhedsbrugen yderligere.

Reducér dit strømforbrug
En timer for tilslutning/afbrydelse gør enhederne
mere lettilgængelige og reducerer det samlede
strømforbrug (TEC). Derudover overholder disse
bæredygtige MFP'ere kravene i Energy Starprogrammet, hvilket betyder, at Ricohs enheder
bruger mindre energi og dermed udleder mindre
CO2.

Kompakte og lydløse
MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP er
så lydløse i drift, at du næsten ikke vil bemærke
dem. I dvaletilstanden slukkes ventilatorerne, når
det er muligt, så støjniveauet reduceres til nul.
Desuden er støjniveauet meget lavt under opstart
fra dvaletilstand, da der kun er få bevægelige dele i
enhederne. Takket være den indbyggede
duplexenhed er MFP'ernes format særdeles
kompakt, og de optager derfor langt mindre plads
på kontoret.

Ricohs unikke farve-MFP

1 9-tommers touchskærm

5 Indbygget duplexenhed

2 Ekstrakassette som standard

6 Single pass-ADF til dobbeltsidet scanning

3 Booklet-efterbehandler

7 Timer for tilslutning/afbrydelse

4 Kassette med softclose

8 Dele af bioplast

MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP
HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

FAX

Opvarmningstid:

20/17/17 sekunder

Kredsløb:

PSTN, PBX

Første udskrift:

Fuldfarve: 5,7/4,5/4,5 sekunder
S/h: 4/3,1/3,1 sekunder

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

Printhastighed:

Fuldfarve: 45/55/60 sider/min.
S/h: 45/55/60 sider/min.

Hukommelse:

Standard: 2 GB
2 GB

Harddisk:

250 GB

Overførselshastighed:

G3: 2 sekunder

Mål (B x D x H):

587 x 685 x 963 mm

Modemhastighed:

Maksimum: 33,6 Kbps

Vægt:

100/100/100,5 kg

Scanningshastighed:

1 sekund(er)

Strømkilde:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Hukommelseskapacitet:

Standard: 4 MB
Maksimum: 28 MB

KOPIMASKINE

PAPIRHÅNDTERING

Kopieringsproces:

Elektrostatisk overføringssystem

Seriekopiering:

Op til 999 kopier

Opløsning:

600 dpi

Zoom:

Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %

PRINTER

Anbefalet papirformat:

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

Papirkapacitet:

Maksimum: 4.700 ark

Outputkapacitet:

Maksimum: 3.625 ark

Papirvægt:

52 - 300 g/m²

MILJØ

Printersprog:

Standard: PCL5c, PCL6, XPS, Direkte
PDF-udskrivning, Mediaprint (JPEG/
TIFF)
Ekstraudstyr: Adobe® PostScript®
3™, IPDS, PictBridge

Printopløsning:

Maksimum: 1.200 x 1.200 dpi

Interface:

Standard: USB 2.0, SD-kortplads,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Ethernet 1000 Base-T
Ekstraudstyr: tovejs IEEE 1284,
trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth

Netværksprotokol:

Standard: TCP/IP (IPv4, IPv6)
Ekstraudstyr: IPX/SPX

Windows®-miljøer:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Mac OS-miljøer:

Macintosh OS X Native v10.5 eller
nyere

UNIX-miljøer:

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

Novell® Netware®-miljøer:

v6.5

SAP® R/3®-miljøer:

SAP® R/3®

Andre understøttede miljøer:

NDPS Gateway, AS/400® med OS/
400 Host Print Transform

Strømforbrug:

Maksimum: 1.850 W
Klartilstand: 110 W
Lavenergitilstand: 69,4 W
Dvaletilstand: 0,67/0,67/0,69 W
TEC (Typical Electricity Consumption):
1.927/2.664/2.870 W/h

SOFTWARE
Standard:

SmartDeviceMonitor™, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Ekstraudstyr:

GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode Font Package for
SAP, Remote Communication Gate S
Pro

EKSTRAUDSTYR
ADF-håndtag, 1 x 550-arks kassette, 2 x 550-arks kassette, 2.000-arks
elevatormagasin, 1.500-arks elevatormagasin, broenhed, 1.000-arks
efterbehandler, 3.000-arks efterbehandler, intern efterbehandler, 1.000arks booklet-efterbehandler, 2.000-arks booklet-efterbehandler,
hulleenhed til 1.000-arks efterbehandler, Hulleenhed til 2.000-arks
efterbehandler, hulleenhed til booklet-efterbehandler, intern offsetbakke,
intern bakke, sidebakke, transportbakke, Underskab, tovejs IEEE 1284,
Bluetooth, Netware, browserenhed, tællerinterface, filformat-converter,
beslag til nøgletæller, holder til kortlæser, Copy Data Security Unit, trådløst
LAN (IEEE 802.11a/g/n)

SCANNER
Scanningshastighed:

Farve: Maks. 80 sider/min.
S/h: Maks. 80 sider/min.

Opløsning:

Maksimum: 1.200 dpi

Originalformat:

A3, A4, A5, B4, B5

Medfølgende drivere:

Network TWAIN

Scan til:

E-mail: SMTP, POP, IMAP4
mappe: SMB, FTP, NCP

Kontakt din lokale Ricoh-leverandør for oplysninger om tilgængelige
modeller, ekstraudstyr og software.

ISO 9001-certificeret, ISO
14001-certificeret, ISO 27001certificeret
Alle mærker og/eller
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