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En kraftfuld løsning til dækning af alle dine
forretningsbehov

Vi forstår de mange udfordringer, der kan være med den daglige håndtering af forretningsprocesserne i

en forbundet verden. Ricohs nyeste high end-serie af farve-MFP'er til A3 er derfor udviklet til at overgå

dine forventninger. Vores professionelle smart-MFP'er er designet til printmiljøer, hvor effektive tilslut-

ningsmuligheder og strømlinede arbejdsgange er et must. For ud over at være ekstremt brugervenlige er

disse smarte maskiner ekstremt højtydende, så du er sikret professionelle resultater hver eneste dag –

uden kostbar nedetid.

Konsistent printoutput i suveræn kvalitet

Intuitivt 10.1"-smartpanel med touch/swipe booster produktiviteten og effektiviserer arbejdsgangene

Teknologi til reduktion af tonerspild giver lavere samlede ejeromkostninger

En bevægelsessensor aktiverer enhederne, når du nærmer dig, så du undgår unødig ventetid

Høj oppetid takket være LED-indikering af problemer



Boost produktiviteten med smart
funktionalitet
Det høje tempo i forretningsverdenen stiller store
krav til effektiviteten, og takket være innovativ
teknologi i denne serie får du mulighed for at
transformere processerne i hele din organisation.
Du vil opdage, at den uovertrufne driftsikkerhed,
suveræne printkvalitet og ultrahøje hastighed kun
er et lille udsnit af MFP'ernes mange fordelagtige
funktioner.

Effektiv styring af workflowet

Store forandringer er ofte resultatet af en lang
række mindre forbedringer. Og som følge af vores
seneste landvindinger kan du konsolidere flere
mindre MFP'er til én enhed i sikker forvisning om,
at du får al den outputkapacitet, du skal bruge –
med alle de påkrævede sikkerhedsfunktioner.
Arbejdsgangene i virksomheden kan desuden
optimeres betydeligt med nyskabende funktioner
til effektiv og kreativ kommunikation med såvel
dine medarbejdere som dine kunder.



Sæt turbo på arbejdsprocesserne

Alting lige ved hånden

Vores 10,1"-smartpanel tilbyder intuitiv betjening med touch/swipe-
funktionalitet, så du hurtigt kan få klaret dine opgaver. Effektive
apps til dokumentdeling samt jobspecifikke apps, som er
tilgængelige via vores Application Site, kan kombineres med
udvidet softwarefunktionalitet, herunder integration med vores
workflow-optimerende teknologier. Det giver alle medarbejderne
effektiv og sikker adgang til alle tænkelige funktioner.

Effektiv hjælp til dit arbejde 

Med Ricohs Conference Concierge-app kan du hurtigt og effektivt
oprette eller kopiere tryksager, når du skal bruge materiale til
konferencer eller events, og de trinvise instruktioner på skærmen
er udviklet til at guide dig let gennem processen. Uanset opgave-
typen kan du nemt se, hvad du skal gøre for at kopiere dine
nøgledokumenter og sikre, at de får det helt rette layout og format.

Flere features end nogensinde 

For at booste produktiviteten har vores apps fået nyt design og en
intuitiv brugerflade, der gør det endnu nemmere at få jobbet udført.
For eksempel tilbyder Quick Print Release en oversigt over
printkøen med sikrede eller lagrede filer samt status for printer-
funktioner og informationer om kassetter, så du kan vælge præcis
det dokument, du skal bruge, og spare værdifuld tid på udskrivning.



Innovationer der sparer energi og udgifter

Mindre ventetid med intelligent sensor

Ud over et væld af andre funktioner leveres disse MFP'er med
produktivitetsfremmende sensorer til registrering af bevægelse. De
starter op, så snart man nærmer sig, og når opvarmningstiden er
kortere, vil du bruge langt mindre tid på at vente. Enhederne bruger
desuden mindre strøm i den miljøvenlige dvaletilstand, så der ikke
blot spares tid, men også driftsomkostninger.

Færre omkostninger, mere bæredygtighed

Vi ved, at du efterspørger en MFP, der tilbyder exceptionel
holdbarhed og værdi for pengene. Med MP C6503/MP C8003 får
du både dette og en række miljøvenlige funktioner som en ekstra
bonus. Så vi hjælper dig ikke blot med at spare penge på toner,
men også med at blive mere bæredygtig takket være nyskabelser
som autosletning af skygger og en miljø-widget, der giver dig mere
kontrol over dit samlede printforbrug.



Forbedret teknologi giver professionelle
resultater

Hver nyhed har betydning

For at sikre et strømlinet workflow har vi tilføjet en
række nye funktioner, der vil gøre alting mere
effektivt. Teknologi som LED-indikatorer hjælper
dig med hurtigt at lokalisere eventuelle problemer,
så du undgår nedetid, og kassetter med høj
kapacitet holder produktionen i gang. Der er
desuden mulighed for at udskrive bannere via
bypassbakken.

Den perfekte finish

Til begge modeller findes der en række innovative
efterbehandlere og en alsidig falseenhed, der kan
folde dokumenter på en lang række måder, her-
under portfals, 3-fløjet og 4-fløjet. En ny feature til
brochurer og hæfter giver desuden mulighed for at
printe uden kant. Og med ekstraudstyr som GBC
Stream Punch og en Plockmatic-bookletmaker
bliver det nemt at producere tryksager på stedet til
interne afdelinger eller eksterne kunder.

Høj effektivitet og kvalitet

Med printhastigheder på henholdsvis 65 og 80
sider i minuttet er MP C6503 og MP C8003 perfekt
egnede til ethvert miljø med høje krav til produk-
tiviteten. Og når disse hastigheder kombineres med
al den pålidelighed og outputkvalitet, man forventer
fra en nyskabende farve-MFP, får du fleksible og
højtydende enheder, der leverer alt det, du skal
bruge.



Din innovative workflowløsning

1 Intuitivt smartpanel med 10,1"-farvedisplay

2 Høj papirkapacitet på op til 8.100 ark

3 Multifalseenhed til forskellige falsetyper,
herunder portfals, 3-fløjet og 4-fløjet

4 Automatisk dokumentfeeder til hurtig og
effektiv scanning

5 Mulighed for bannerprint via bypassbakken

6 Sensor til registrering af bevægelser forkorter
ventetiden

7 2.000-arks booklet-efterbehandler med 100-
arks hæfteenhed



MP C6503/MP C8003
HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Opvarmningstid: 38 sekunder
Første udskrift: Fuldfarve: 7,5/6,3 sekunder

S/h: 5,5/4,7 sekunder
Printhastighed: Fuldfarve: 65/80 s/min.

S/h: 65/80 s/min.
Intel Atom Processor Bay Trail: 1,91 GHz
Hukommelse: Standard: 4 GB
Harddisk: 640 GB
Mål (B x D x H): 750 x 880 x 1.225 mm
Vægt: 250 kg
Strømkilde: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKINE

Kopiproces: 4-tromlers elektrostatisk overføring
med internt overførselsbælte

Seriekopiering: Op til 9.999 kopier
Opløsning: 600 dpi
Zoom: Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %

PRINTER

Printersprog: Standard: PCL5e, PCL6, PDF Direct
fra Adobe®
Ekstraudstyr: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, IPDS

Printopløsning: 1200 x 4800 dpi
Interface: Standard: SD-kortplads, trådløst LAN

(IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T, NFC Tag, USB Device Server
Ekstraudstyr: Ethernet 10 base-T/100
base-TX, tovejs IEEE 1284, trådløst
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (
type B)

Netværksprotokol: TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows®-miljøer: 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-miljøer: Macintosh OS X v10.7 eller nyere
UNIX-miljøer: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

SAP® R/3®-miljøer: SAP® R/3®
Andre understøttede miljøer: AS/400® med OS/400 Host Print

Transform, IBM iSeries

SCANNER

Scanningshastighed: Maks. 120 (simplex)/220 (duplex)
s/min.

Opløsning: Maksimum: 600 dpi
Originalformat: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Medfølgende drivere: Network TWAIN
Scan til: E-mail, mappe, USB, SD-kort, SMB,

FTP, mobile device (with a free App)

FAX

Kredsløb: PSTN, PBX
Kompatibilitet: ITU-T (CCITT) G3
Opløsning: Standard: 8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100

dpi
Detaljeret: 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200
dpi
Ekstrafin: 8 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400
dpi, 16 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 dpi

Komprimeringsmetode: MH, MR, MMR, JBIG
Overførselshastighed: G3: 2 sekunder (200 x 100 dpi, JBIG),

3 sekunder (200 x 100 dpi, MMR)
Modemhastighed: Maksimum: 33,6 Kbps
Hukommelseskapacitet: Standard: 4 MB

Maksimum: 8 MB

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalet papirformat: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papirkapacitet: Standard: 3.700 ark

Maksimum: 8.100 ark
Outputkapacitet: Maksimum: 3.500 ark
Papirvægt: Kassette(r): 52,3 - 256 g/m²

Elevatorkassette: 52,3 - 216 g/m²
Bypassbakke: 52,3 - 300 g/m²
Duplex: 52,3 - 256 g/m²
A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m²

MILJØ

Strømforbrug: Maksimum: 2.400 W
Klartilstand: 198/199 W
Lavenergitilstand: 181/182 W
Dvaletilstand: mindre end 0,89 W
TEC (Typical Electricity Consumption):
4,8/6,2 kWh

EKSTRAUDSTYR

2.200-arks magasin, 4.400-arks magasin, 2,200 sheet SRA3+/DLT LCT,
3.000-arks efterbehandler med 65-hæfteklammer, 3.000-arks
efterbehandler med 100 hæfteklammer, 2.000-arks booklet-
efterbehandler, hulleenheder, mailbox med 9 bakker, omslagsindskyder,
Tab Sheet Holder, kopibakke, justeringsenhed, Plockmatic bookletmaker,
GBC StreamPunch™ III, tovejs IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), PostScript 3, IPDS-enhed, tællerinterface, filformat-
converter, holder til kortlæser, faxtilslutningsenhed, faxhukommelse,
faxfunktion, multifalseenhed, Unicode Font Package for SAP, OCR-enhed,
køleblæser , harddisk med udvidet sikkerhed, tastaturholder, NFC-
kortlæser, bannerstøtte, G3-interfaceenhed, USB-udvidelseskort, Card
Reader Cover

FORBRUGSSTOFFER

Anslået tonerkapacitet (A4/LT, 5
%-dækning):

Sort: 47.000 sider
Cyan: 26.000 sider
Magenta: 26.000 sider
Gul: 26.000 sider

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

ISO 9001-certificeret, ISO
14001-certificeret, ISO
27001-certificeret
Alle mærker og/eller
produktnavne er varemærker
tilhørende 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 forhold til
produkternes faktiske
udseende.
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