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Smart, intuïtief en eenvoudig in het gebruik

Als u een MFP wilt die uw bedrijf kan ondersteunen en gegarandeerd iedere uitdaging op het gebied van

workflows aankan, dan is deze serie multifunctionele printers de ideale basis voor uw drukke kantoor.

Deze A3 kleuren MFP's helpen uw bedrijf vooruit, want ze zijn zeer geschikt voor intensief gebruik en

hoogvolume omgevingen. Ze bieden een hoge betrouwbaarheid, productie van hoge kwaliteit en

uitstekende efficiëntie op kantoor in combinatie met mogelijkheden voor het afdrukken van banners en

unieke kenmerken zoals het Smart Operation Panel.

Nieuw: Single Pass Document Feeder, zodat u tijd bespaart en nóg efficiënter kunt werken, evenals keuze uit 2

afdruksnelheden: 20 en 25 ppm

Het Smart Operation Panel van 10,1 inch helpt u om uw productiviteit te verhogen en de workflow te verbeteren

De bewegingssensor maakt de MFP gereed om direct in actie te komen zodra u het apparaat benadert, zodat u

niet hoeft te wachten totdat het apparaat is opgewarmd

Sneller dankzij de verbeterde Intel-processor, waardoor u eenvoudigweg meer kunt doen

De verschillende finisheropties zorgen ervoor dat u minder hoeft uit te besteden en de productie binnenshuis kunt

houden



Rijk aan functies en zeer energiezuinig

Toegang tot alle gebieden

Ons Smart Operation Panel van 10,1 inch biedt
een indrukwekkende touch & swipe interface, zodat
elke bediening intuïtief is en u tijd bespaart. U kunt
documenten efficiënt delen en er zijn specifieke
functie-apps beschikbaar via onze speciale
Website met toepassingen, evenals uitgebreide
softwaremogelijkheden. Deze MFP's integreren
met onze workflowtechnologieën, wat betekent dat
u efficiënt en veilig toegang heeft tot iedere
beschikbare functie.

Betere processor en hogere
productiviteit

Om u te helpen uw productiviteit te verhogen en
taken te versnellen, beschikken deze efficiënte en
effectieve apparaten over een nieuwe, verbeterde
Intel-processor. Deze processor verbetert niet
alleen het afdrukken en scannen van complexe
documenten, maar het reduceert ook nog eens de
algemene verwerkingstijd en het verhoogt de
productiviteit.

Meer innovatie

Verschillende innovatieve technologieën helpen u
om een flexibele werkomgeving te creëren. Er zijn
verscheidene finisheropties beschikbaar, inclusief
een boekjesfinisher. De Automatic Document
Reverse Feeder (ARDF) en de onlangs
geïntroduceerde Single Pass Document Feeder
(SPDF) zijn standaard. Deze finishers stroomlijnen
uw workflow en stellen u in staat om professionele
documenten te produceren. Iedere keer weer.

Bespaar kosten en stroom

Dankzij de lage exploitatiekosten (TCO) heeft u
minder kosten, maar het vermindert tegelijkertijd
ook de impact op het milieu. Dit is gedeeltelijk te
danken aan de energiebesparende
bewegingssensor, die het apparaat uit de
slaapstand haalt en direct gebruiksklaar maakt
zodra u het apparaat benadert. Het direct
opwarmen gaat gepaard met een laag
stroomverbruik in de slaapstand, zodat kosten tot
een minimum worden beperkt en de workflow
sneller verloopt.



MP C2004SP/MP C2004ASP/MP C2504SP/MP C2504ASP
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd: 25 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: Kleur: 7,6/7,6/7,5/7,5 seconden

Zwart-wit: 5,4/5,4/5,3/5,3 seconden
Continue uitvoersnelheid: Kleur: 20/20/25/25 pagina's per minuut

Zwart-wit: 20/20/25/25 pagina's per
minuut

CPU: Intel Atom Processor Bay Trail: 1,33
GHz

Geheugen: Standaard: 2 GB
Maximum: 4 GB

Harde schijf: 250 GB
Afmetingen (B x D x H): 587 x 685 x 788 mm

Met ARDF: 587 x 685 x 913 mm
Met SPDF: 587 x 685 x 963 mm

Gewicht: 83,3 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces: Droog elektrostatisch
overdrachtsysteem met dubbele
ontwikkelcomponenten (4-drums
methode)

Meervoudig kopiëren: Tot 999 kopieën
Resolutie: 600 dpi/4 bit
In-/uitzoomen: Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal: Standaard: PCL5c, PCL6(XL), PDF
Optie: Adobe®, PostScript® 3™, XPS,
PictBridge

Afdrukresolutie: Maximum (1,200 x 1,200 dpi/2bit)
Interface: Standaard: SD-ingang, USB-

hostinterface, Ethernet 10 base-T/100
base-TX/1000 base-T
Optie: Draadloos LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB-server
voor tweede netwerkinterface,
Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, USB
2.0

Windows® omgevingen: Windows® Vista/7/8/8.1/10,
Windows® Server
2008/2008R2/2012/2012R2

Mac OS omgevingen: Macintosh OS X Native v10.7 of later
UNIX omgevingen: UNIX Sun® Solaris

SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

SAP® R/3® omgevingen: SAP® R/3®

SCANNER

Scansnelheid: ARDF: Max. 54 originelen per minuut
SPDF: Max. 110 (enkelzijdig)/180
(dubbelzijdig) originelen per minuut

Resolutie: Maximum: 600 dpi
Origineelformaat: A3, A4, A5, B4, B5
Gebundelde stuurprogramma's: Netwerk-TWAIN
Scannen naar: E-mail, Map

FAX

Circuit: PSTN, PBX
Compatibiliteit: ITU-T (CCITT) G3
Resolutie: Standaard: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x

100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200
dpi
Optie: 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400
dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi

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

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papierinvoercapaciteit: Standaard: 1200 vellen

Maximum: 2300 vellen
Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 1625 vellen
Papiergewicht: 52 - 300 g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximum: 1700 W
Gereed (modus): 46,5 W of minder
Slaapstand: Minder dan 0,9 W
Elektriciteitsverbruik (TEC):
0,7/0,7/0,9/0,9 kW/u

OPTIES

ADF-greep, Papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x 550 vellen,
Brugmodule, Interne finisher, Interne finisher met nietloze nietmachine,
Boekjesfinisher van 1000 vellen, Perforatiekits, interne staffeluitvoer,
Interne (fax)uitvoerlade, Zijlade, Tafel met zwenkwielen, Bidirectioneel
IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge,
PostScript3, Tellerinterface, File Format Converter, Beugel voor
sleutelteller, Kaartlezersteun, Data Overwrite Security Unit (gecertificeerde
versie), Faxverbindingseenheid, Faxmarkeringseenheid, Faxgeheugen,
Faxoptie, Unicode-lettertypepakket voor SAP, OCR-eenheid, SRA3-unit,
Rechtstreeks afdrukken via XPS, Geavanceerde HDD-beveiliging,
Toetsenbordsteun, NFC-kaartlezer, Geleiderklep voor bannerpapier, G3-
interface-eenheid, Uitgebreid USB-bord, 4 GB-geheugeneenheid

VERBRUIKSARTIKELEN

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

Zwart: 15.000 afdrukken
Cyaan: 9500 afdrukken
Magenta: 9500 afdrukken
Geel: 9500 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 © 2016 Ricoh
Europe PLC. Alle rechten
voorbehouden. Deze
brochure, de inhoud en/of lay-
out 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.www.ricoh.nl


