Enestående produktionskraftværk

907EX/1107EX/1357EX

De mest alsidige løsninger til dokumentefterbehandling
På dagens marked med stigende konkurrence er det afgørende at øge produktionshastigheden,
samtidigt med at kundernes varierende krav opfyldes og endda overgås. Som den førende producent
af løsninger til store dokumentmængder, gør Ricoh denne opgave lettere med den nye Pro™–serie.
Pro™907EX/1107EX/1357EX er komplette, modulopdelte kraftværk, som er udformet til at håndtere store
mængder effektivt og problemfrit. Serien er usædvanlig driftsikker og kan tilpasses kundens individuelle
behov. Dens enestående udvalg af efterbehandlingsfunktioner vil med garanti gøre en forskel.

• Enestående produktivitet.
• Optimal driftsikkerhed og holdbarhed.
• Fuldfarvescanning.
• Flere forskellige print-controllere.
• Det bredeste udvalg af indbyggede efterbehandlingsmuligheder.

Automatisér produktionsarbejdsgangen
BLIV PRO
Produktivitet. Professionalisme. Progressivitet. Ricoh stiller sin store erfaring inden for avanceret udskrivning til rådighed for markedet for professionel produktion. Pro™-serien imødekommer de behov, en
professionel bruger af udskrivningsløsninger har, når det drejer sig om kvalitet, hastighed, pålidelighed,
udholdenhed og efterbehandlingsmuligheder. Pro™-maskiner er solide, nemme at bruge og bygget til at
være virksomhedens pulserende hjerte.

ENESTÅENDE PRODUKTIVITET
• Enestående simpleks- og dupleksproduktivitet på op til 90/110/135 ark i minuttet (A4).
• En lige så hurtig og effektiv efterbehandling, f.eks. 90/110/135 hullede sider i minuttet med booklet-efterbehandleren.
• Mulighed for sammenkobling af to systemer og en fordobling af udskrivningshastigheden.
• Automatisk kassetteskift, som sikrer en uafbrudt arbejdsgang.

OPTIMAL DRIFTSIKKERHED OG HOLDBARHED
Ricohs Pro™907EX/1107EX/1357EX tilbyder den mest holdbare motor i sin klasse, hvilket gør den
til virksomhedens omdrejningspunkt. For at opnå maksimal driftsikkerhed er vedligeholdelsen blevet
reduceret ved hjælp af Operator Replaceable Units. Med en smule træning fra leverandøren kan brugere
selv udskifte maskindele. Resultaterne er længere kørsler mellem service og kontinuerlig, maksimal
produktivitet.
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FULDFARVESCANNING
Farvescanning som standard på Pro™907EX/1107EX/1357EX.
• Fuldfarve- og s/h-scanning på 80 sider i minuttet (200 dpi, A4).
• Knivskarpe billeder med en opløsning på op til 1.200 dpi.
• Hurtig, papirløs distribution til e-mail eller mapper.

BRUGERVENLIG BETJENING
• Stort og fleksibelt farvebetjeningsdisplay.
• Nem programmering af job med et intuitivt brugerinterface.
• Miniaturevisning og forhåndsvisning på dokumentserver.
• Alsidige redigeringsmuligheder.

DET BREDESTE UDVALG AF INDBYGGEDE EFTERBEHANDLINGSMULIGHEDER
• Multifoldning.
• Hæftning, hulning og omslagindskydning.
• Fuldautomatisk funktion til ringindbinding.
• Professionel fremstilling af foldere med valgfri trimning af forsiden.
• Limindbinding i topkvalitet med trimning på 3 sider.

Nem betjening
Pro™907EX/1107EX/1357EX-serien er udformet til at gøre vanskelige opgaver lette. Ricohs enestående
ikonbaserede RPCS™-driver sikrer, at enhver hurtigt kan lære at udnytte maskinens fulde potentiale. Den
giver også mulighed for standardisering af ofte benyttede komplicerede indstillinger under et separat ikon.
Uerfarne brugere vil sætte pris på den forenklede skærmfunktion, som giver direkte adgang til maskinens
grundlæggende funktioner.

Brugervenligt design
NEMT INPUT
• Nem jobprogrammering via LCD-farveskærm.
• Ethvert udskrivningsjob er kun et klik væk.
• Begrænset antal trin til opsætning eller redigering af udskrivningsjob.
• Miniaturevisning og forhåndsvisning på dokumentserver.

NEM FEJLSØGNING
Fejlsøgning er gjort enkel med de animerede procedurer, der kan guide dig hele vejen. Du kan altid
se betjeningspanelet, uanset hvor du står, da dette kan vippes. Denne fleksibilitet gør vedligeholdelsen nemmere. Du kan endda få forlænget displayets arm - ring blot til en af vores serviceteknikere.

NEM VEDLIGEHOLDELSE
Minimér antallet af teknikerbesøg, og opnå optimal oppetid. Vi kan uddanne jeres brugere i selv
at udføre vedligeholdelse gennem vores professionelle træningsprogram. Disse brugere kan selv
udskifte tromler, fremkalderenheder, rengøringsenheder og opladningsenheder.
Flasken til overskydende toner kan udskiftes af alle andre brugere.

Maksimér dit output
Pro™907EX/1107EX/1357EX-serien, som er konstrueret til at arbejde under de strengeste deadlines,
tager sig af hele produktionsprocessen. Fra forberedelse af job til en professionel efterbehandling – disse
maskiner kan klare hele dokumenthåndteringen. Ricohs brugervenlige systemer kan vedligeholdes af
uddannede brugere, og resultatet er en større tilgængelighed og højere fleksibilitet.

Bygget til optimal ydelse
ÆGTE PRODUKTIONSKRAFTVÆRK
Pro™907EX/1107EX/1357EX-serien er et operatør-baseret dokumentcenter med følgende fordele:
• Uafbrudt drift med 90/110/135 sider i minuttet, som er ideelt i perioder med spidsbelastning.
• En integreret produktionsarbejdsgang, der omfatter alle faser i produktionsprocessen – fra input til output.
• Dupleksudskrivning med samme hastighed som simpleksudskrivning.

KONSTRUERET TIL AT KLARE ENHVER SPIDSBELASTNING
• Maksimal papirkapacitet på op til 8.050 ark.
• Pro™1357EX kan håndtere spidsbelastninger på 2 millioner sider om måneden
(Pro™1107EX: 1,5 millioner sider, Pro™907EX: 1 million sider).
• Robust design: maskinerne kører upåklageligt selv i spidsbelastede perioder.
• Dupleksudskrivning ved fuld motorhastighed.

UAFBRUDT DRIFT
• Ni forskellige papirkilder med automatisk kassetteskift.
• Praktisk opfyldning af papir, nye job og toner under kørsel.
• 2 tonerflasker til i alt 120.000 A4-sider.
• Tandemkopiering for drift uden afbrydelser.

OPNÅ OPTIMAL TILGÆNGELIGHED
Reducér tidsrummet, hvor maskinen er ude af drift, til et absolut minimum med vores avancerede
system til registrering af multi-indføring. Disse systemer er standardudstyr på vores maskiner. For at
undgå papirstop, som skyldes krøllet papir i store papirstakke, skal du installere en arkudretterenhed/
opsamlingsenhed, der fås som ekstraudstyr. I forbindelse med papirstop i efterbehandleren opsamles
fastklemte papirark, der stadig befinder sig i basismaskinen, i opsamlingsbakken, hvorefter de nemt
kan fjernes herfra.

Den mest alsidige farveskala til intern efterbehandling
Efterbehandling er sandsynligvis den mest tidskrævende del af dokumentproduktionsprocessen. Sådan
behøver det ikke længere at være. Ricohs Pro™907EX/1107EX/1357EX rummer en enestående række
efterbehandlingsmuligheder, som tager sig af det ekstra arbejde. Tilbyd dine kunder en overflod af nye
værdifulde udskrivningsprodukter. Lev op til og overgå deres højeste krav, og styrk virksomhedens
vækstmuligheder.

• En række efterbehandlingsindstillinger, der er uden sidestykke i denne del af markedet.
• Iøjnefaldende booklet-fremstilling og avanceret omslagsindskydning.
• Mulighed for at kombinere næsten alle typer efterbehandling i én maskine.

Enestående produkter med ekstra værdi
EN OVERFLOD AF MULIGHEDER FOR EFTERBEHANDLING
Kunder forventer førsteklasses præsentationsmateriale, professionelle rapporter og smukke brochurer. Fremstil de ønskede tryksager med Pro™907EX/1107EX/1357EX-seriens solide 3.000-arks
efterbehandler med 100-arks hæfteenhed. Hulningsenheden, der fås som ekstraudstyr, sparer tid
og gør dyrt, forhullet papir overflødigt. Ryghæftningsenheden BK5000 leverer omkostningseffektiv
efterbehandling af interne dokumenter.

AUTOMATISK OPRETTELSE AF FOLDERE
Imponér kunderne med professionelt udseende foldere. Den professionelle booklet-enhed BK5010
skaber præcist og skarpt foldede A5- og A4-sæt. Den folder og ryghæfter automatisk foldere på op til
20 ark, og den kan hæfte 100 sider. Trimmeren, der kan anskaffes som ekstraudstyr, giver en ægte,
professionel efterbehandling. Booklet-enheden kan udføre præcis hulning af sider ved fuld hastighed
takket være dens registreringsmekanisme.

AVANCERET MULTI-FOLDNING
Med denne funktion kan du lave pjecer, der er foldet 2 eller 4 gange i én arbejdsgang, eller medtage A3diagrammer og -tabeller i A4-præsentationer. Pro™907EX/1107EX/1357EX-seriens multi-foldningsenhed
kan udføre 6 foldningsmønstre. 2-foldning, Z-foldning, 3-foldning (ind og ud) og 4-foldning (portfoldning og dobbelt parallelfoldning) kan nu udføres ved en enestående høj hastighed. Det er kreative
løsninger på udfordrende opgaver.

PROFESSIONEL OMSLAGS-/FARVESIDEINDSKYDNING
Giv vigtige dokumenter mere fokus ved at indsætte en fuldfarve- eller fortrykt for- og bagside med den
dobbelte omslagsindskyder. Det perfekte valg til oprettelse af produktkataloger, brugsanvisninger og
brochurer, der skal skabe et varigt indtryk. Indskyderen kan eventuelt også bruges til at indsætte sider
hvor som helst i dokumenterne.
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FOLDNING OG HULNING
Glem alt om at skulle hulle alle dokumenter offline og indsætte hvert enkelt sæt i en hullemaskine
manuelt. Glem også alt om besværet med at skulle lave foldere. Vælg det udstyr, der kan ordne
det hele for dig. Du har endda mulighed for at kombinere de forskellige enheder.
• GBC StreamPunch™ III: mange slags hullede dokumenter.
• Plockmatic booklet-enhed: hæftning af højkvalitets foldere i én arbejdsgang.

FULDAUTOMATISK FUNKTION TIL RINGINDBINDING
Ricohs Pro™907EX/1107EX/1357EX-serie tilbyder branchens første fuldautomatiske ringindbindings• funktion, der kan reducere den traditionelle arbejdsbelastning.
• Automatisk hulning og indbinding.
• Omslagsindskydning af for- og bagside i fuldfarve.
• Indbindingskapacitet: op til 50 eller 100 ark. Folderstørrelse: A4.
• Hulnings-/stakningskapacitet: op til 216 g/m².

PERFEKT LIMEDE BØGER I ÉN ARBEJDSGANG
Vores Perfect Binder skaber bøger af professionel kvalitet med en meget stærk,
limet ryg.
• Helt exceptionelt: der kan anvendes ark i overstørrelse til bogsiderne.
• Indbindingskapacitet: op til 200 ark pr. bog; formater fra A5 til A4.
• Tre/en-kants trimning og indskydning af farveomslagsside fra to forskellige kassetter
(op til 300 g/m²) er standard.

STAKNING
Ricohs Pro™907EX/1107EX/1357EX-seriens stakker klargør dit dokumentoutput til efterbehandling
på et flytbart medie eller et andet sted. En enhed kan stakke 5.000 ark, og to enheder kan kombineres
via en tandemforbindelse. Dette system skifter automatisk mellem stakkerne, når den ene er fuld.
Med booklet-enheden kan du opnå et maksimalt papiroutput på 12.750 sider. Offline efterbehandling,
pakning og distribution kan udføres nemt og problemfrit med transportvogne.

Optimér din printydelse
Professionelle brugere ved, at kunderne forventer mere på mindre tid. Ricohs Pro™907EX/1107EX/1357EXserie består af sande arbejdsheste, der behandler opgaverne med høj hastighed og håndterer
spidsbelastninger. Afhængigt af den specifikke arbejdsgang tilbyder Ricoh en lang række controllere, som
opfylder ethvert krav. Det er blot at vælge den ønskede controller: optimal ydelse er garanteret.

Skræddersyede løsninger
INTEGRERET CONTROLLER
Den integrerede controller giver fuld adgang til alle funktioner i Pro™907EX/1107EX/1357EX-serien,
uden at særlig oplæring er påkrævet. Controlleren er skræddersyet til at opfylde behovene i arbejdsmiljøer med store dokumentmængder og giver mulighed for oprettelse af udskrivningsjob med få, hurtige
trin. Adobe® PostScript® 3™ sikrer hurtigt og pålideligt output.

UDSKRIVNING MED IPDS
Ricohs IPDS Unit Type 1350 gør en separat IPDS-printbox eller server overflødig. Denne omkostningseffektive mulighed gør Pro™907EX/1107EX/1357EX i stand til at udskrive IBM®-værtsdokumenter, som
indeholder tekst, billeder, grafik og/eller stregkoder med side for side-kontrol og gendannelse efter fejl.
Få fordel af Pro™-kraftværkets funktioner kombineret med IPDS-, PS-, PCL- og PDF-formater.

FIERY PRINT
Komplekse udskrivningsjob behandles på rekordtid vha. den eksterne Fiery®-controller EB-1357:
Hurtig overførsel af tunge filer (PDF).
• Enkel udskrivning af ægte Adobe® Postscript®-filer og kompleks grafik.
• Let integration i Fiery®-arbejdsgangen fra Pro™907EX/1107EX/1357EX-serien.

MICROPRESS®
Vælg MicroPress®, når du ønsker maksimal produktivitet. En meget kraftfuld controller og komplet
arbejdsgangsløsning i én og samme pakke. Med sin sammensætning af avancerede scanningsjob og
funktioner til produktionsudskrivning er MicroPress® perfekt til udskrivning, når der er behov for det.

Ny definition af digital kvalitet
Kunderne forventer knivskarp tekst og grafik i høj kvalitet i deres næste generations-dokumenter.
Pro™907EX/1107EX/1357EX-serien leverer høj kvalitet og effektivitet, når det kræves – ned til det sidste
punktum på den sidste linje. Det er nu muligt at opnå et nyt serviceniveau med hvert eneste sort-hvid
dokument, der produceres.

Vores definition af kvalitet er jeres
UOVERTRUFFEN KVALITET I 1.200 X 1.200 DPI
Udviklet med Ricohs 2 x 4-strålede laserteknologi producerer Pro™907EX/1107EX/1357EX-serien
output i høj kvalitet med en ægte opløsning på 1.200 x 1.200 dpi. Originalsider scannes kun én gang,
gemmes i hukommelsen og gendannes derfra, så ofte det ønskes. Resultatet er, at outputtet altid lever
op til de højeste standarder, uanset hvor mange sæt der fremstilles.

PRÆCIS REGISTRERING I SIMPLEKS OG DUPLEKS
• Ensartede, præcise billeder og uovertruffen registrering på 0,5 mm.
• Hvis der er behov for at udskrive på ikke-DIN-kompatible formater, kan registreringen
justeres i trin på 0,1 mm.

FULDFARVESCANNING VED 80 SIDER I MINUTTET
• Samme hastighed ved farvescanning som ved sort-hvid.
• Scan originaler (enkelt- eller dobbeltsidede) til e-mail-adresser i hele verden.
• Med multi-funktionen kan du scanne dokumenter på 2.000 sider som et enkelt sæt.

FREMRAGENDE PAPIRHÅNDTERING
• Udskriv kant til kant-dokumenter i A3 format: SRA3-papir kan bruges med Pro™907EX/1107EX/1357EX-serien.
• Papir, der vejer op til 300 g/m², kan stakkes med efterbehandleren, booklet-efterbehandleren og stakkerne.
• Du kan udskrive på mange forskellige typer papir, som f.eks. skrivemaskinepapir, bestrøget papir,
transparenter og indekskort.

Beskyttelse og kontrol af din arbejdsgang
Dine kunder overlader deres følsomme oplysninger i din varetægt. Det er nødvendigt at beskytte disse,
og derfor indeholder Pro™907EX/1107EX/1357EX-serien en lang række optimale sikkerhedsfunktioner.
Digitale filer såvel som papirdokumenter beskyttes på denne måde mod nysgerrige øjne. Hvis du vil opnå
optimal kontrol over alle dine maskiner, kan du bruge @Remote-service til at generere statusrapporter.

Optimal kontrol med alle systemer
AVANCEREDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
• Begrænset brugeradgang med Windows®/LDAP-godkendelse.
• Sikker kommunikation med kryptering.
• Beskyttede missionskritiske oplysninger med Data Overwrite Security Unit.
• Beskyttelse mod uautoriseret kopiering.

UNDER LÅS OG LUKKE
Med denne foranstaltning kan du sikre dig, at dit papiroutput bliver, hvor det skal.
Pro™907EX/1107EX/1357EX-seriens elevatorkassetter og stakkere er forsynet med
hængsler til hængelås.*
*Hængelås følger ikke med.

@REMOTE
Med Ricohs @Remote-service (ekstraudstyr) kan du forbedre din arbejdsgang og optimere
tilgængeligheden af systemet. Du skal ikke bekymre dig om tælleraflæsninger, tonerforsyninger
eller serviceopkald. Der bliver automatisk taget hånd om disse. Du kan dermed forbedre
din egen kontrol af processerne vha. automatiske maskinparksrapporter samt analyser af
systembrug.

Vi tager hånd om udfordringerne
Pro™907EX/1107EX/1357EX-serien er en enestående sort-hvid digital udskrivningsløsning til
professionelle brugere. Denne intelligente og driftsikre maskine hører til i en lang række forskellige interne
eller forretningsorienterede miljøer. Ricohs Pro™907EX/1107EX/1357EX-serie tilbyder en integreret
løsning til produktionsudskrivning, hvor alle processer synkroniseres, så de samarbejder gnidningsfrit
med hinanden.

Skil dig ud
CRD-EFFEKTIVITET
Vær i stand til at imødekomme de mest forskelligartede ønsker. Med Pro™907EX/1107EX/1357EX-serien opnås der:
• Hurtigt, driftsikkert udstyr, så der ikke opstår unødvendige afbrydelser.
• Understøttelse af mange typer papir, som f.eks. bestrøget papir og indekskort på op til 300 g/m².
• Enkel integration i værtsmiljøer med en IPDS-controller (ekstraudstyr).

PRINT FOR PAY
Bevar din førerposition i branchen, og øg dit overskud. Pro™907EX/1107EX/1357EX-serien kan tilbyde dig:
• Enkel og brugervenlig print-controller som standard.
• Farvescanning med ”scan-til”-funktioner som standard.
• Lave samlede ejeromkostninger.

RÅSTYRKE TIL PROFESSIONELLE PRINTCENTRE
Øg kundernes tilfredshed. Styrken ved Pro™907EX/1107EX/1357EX-serien:
• Gem og hent udskrivningsjob effektivt, når der er behov for det.
• Professionelle, interne efterbehandlingsværktøjer uden at gå på kompromis med hastigheden.
• Minimalt behov for brugerindblanding og uafbrudt drift ved 90/110/135 sider i minuttet.
• Bredt udvalg af eksterne højeffektive print-controllere fra EFI.

DE BEDSTE PRINTPRODUKTER, SOM MARKEDET KAN TILBYDE
• Udskrivning af bøger og foldere på et øjeblik.
• Pjecer.
• Manualer.
• Direkte mail.
• Transaktionsudskrivning.
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KOPIMASKINE
Kopieringsproces:
Kopieringshastighed:
Opløsning:
Kopiserie:
Opvarmningstid:
Første udskrift:
Zoom:
Hukommelse:
Papirkapacitet:

Outputkapacitet:

Papirformat:

Papirvægt:

Dupleks:
Størrelse (B x D x H):
Vægt:
Strømkilde:
Strømforbrug:

SCANNER
2 x 4-vejs laserdioderække og elektrofotografisk
udskrivning
Op til 90/110/135 kopier i minuttet
Output: 1.200 dpi, Scan: 600 dpi
Op til 9.999
360 sekunder eller mindre
3,5/3,2/3.0 sekunder
25 – 400 % (i 1 %-intervaller)
Harddisk: 320 GB
Standard: 2 x 1.000-arks tandemkassetter
2 x 500-arks papirkassetter
Højst: 8.050 ark (A4), 7.500 ark (A3)
Højst: Efterbehandler: 3.000 + 500 ark
Booklet-efterbehandler: 2.500 + 250 ark
Stakker: 5.000 + 250 ark
(med tandem: 10.000 + 500 ark)
Mindst: Standardkassetter: 139,7 x 139,7 mm.
A3-elevatorkassette, bypassbakke: 100 x 139,7 mm
Højst: Standardkassetter: 330,2 x 458 mm
A3-elevatorkassette, bypassbakke: 330,2 x 487,7 mm
Standardkassetter: 52 – 216 g/m²
A3-elevatorkassette: 40 – 300 g/m²
Dupleks: 52 – 256 g/m²
Standard
870 x 858,5 x 1.476 mm.
Mindre end 315 kg.
220 – 240 V, 50/60 Hz
Højst: 3.500/3.500/4.000 W

PRINTER/SCANNER
PRINTER-CONTROLLER
Udskrivningshastighed:
Printersprog/opløsning:

Grænseflade:

Hukommelse:
Drivere:
Netværksprotokoller:
Understøttede netværk:

90/110/135 sider i minuttet
Standard: PCL5e: 300/600 dpi
PCL6: 600/1.200 dpi
RPCS™: 200 – 1.200 dpi
Ekstraudstyr: Adobe® PostScript® 3™: 600/1.200 dpi
Genuine IPDS: 300/600 dpi
Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0
Ekstraudstyr1: Tovejs-IEEE 1284
Trådløst LAN (IEEE 802.11 a/b/g)
Ethernet 1000 base-T, Bluetooth
Standard: 512 MB med yderligere 1 GB (i alt: 1,5 GB)
Harddisk: 320 GB
RPCS, PCL5e, PCL6, PS, XPS
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, SMB
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
Macintosh OS 8.6 eller nyere (OS X Classic)
Macintosh OS X 10.1 eller nyere (native mode)
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11v3
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5
SAP® R/3® version 4.x eller nyere,
mySAP ER2004 eller nyere

Scanningshastighed:
Opløsning:

80 originaler i minuttet (A4 LEF, 200 dpi)
100 – 600 dpi (200 dpi som standard)
Twain (fuldfarve, S/H): 100 – 1.200 dpi
(600 dpi som standard)
Maksimalt scanningsområde:
297 x 432 mm
Outputformater:
TIFF, JPEG, PDF, højkomprimeret PDF
Medfølgende drivere:
Netværks-TWAIN
Scan til e-mail:
Godkendelse: SMTP, POP før SMTP
Valg af destinationsadresse: Via LDAP, lokalt adressekartotek eller direkte input
Destinationsadresser:
Op til 500 fra lokalt adressekartotek,
op til 100 via LDAP
Lagrede destinationsadresser: Maksimalt 2.000
Scan til mappe:
Via SMB, FTP eller NCP-protokol,
op til 50 mapper pr. job

CONTROLLERE (EKSTRAUDSTYR)
Fiery® printer/scanner controller, MicroPress®

SOFTWARE
Standard:

Ekstraudstyr:

DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™,
SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web Image Monitor,
TWAIN driver
Device Software Development Kit, @Remote

ANDET EKSTRAUDSTYR
4.550-arks A4-elevatorkassette, 4.000-arks A3-elevatorkassette, 1000-arks A3
kassettekit, 500-arks multibypassbakke, 3.000-arks efterbehandler med 100-arks
hæfteenhed, flere forskellige hulleenheder (2/3, 2/4 omskiftelig hulning, skandinavisk hulningsenhed med 4 huller), booklet-efterbehandler, booklet-trimmer,
omslagsindskyder, ringindbinder, Perfect Binder (limindbinder - i én arbejdsgang),
højkapacitetsstakker med tandemkopiering, arkudretter/opsamlerenhed, multifoldningsenhed, Plockmatic booklet-enhed, GBC StreamPunch™ III, rullebord,
VM-kort, File Format Converter, Copy Data Security Unit, Data Overwrite Security ,
browserenhed, Perfect Binder-enhed, harddiskkrypteringsenhed, Copy Connector,
MicroPress®, Fiery®-printer/scanner-controller.
¹ Kun et af disse ekstraudstyr kan installeres.
Disse Ricoh-produkter er udviklet til at overholde EC ENERGY STARs
retningslinjer for energieffektivitet.
Kontakt den lokale Ricoh-leverandør, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige
modeller, ekstra apparater og software.

ISO9001: 2000-certificeret ISO14001-certificeret
Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker, som tilhører deres respektive ejere.
Specifikationerne og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve
på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i
denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i
produkternes faktiske udseende.
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Alle rettigheder forbeholdes. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke
ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden
forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.
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Kontakt os på nedenstående adresse, hvis du ønsker yderligere information.

