
Højtydende multifunktionsmaskiner, som imødekommer dine
forretningsbehov på intelligent vis.
RICOH IM C6500 og IM C8000 er enkle, sikre og skalerbare løsninger til jeres hurtigt voksende forretningsbehov.

Multifunktionsmaskinerne leverer perfekte resultater i farve eller sort/hvid ved den nominelle hastighed, som giver jer mulighed for at

tilbyde professionelle tryksager på stedet. Dertil vores intuitive 10,1" intelligente betjeningspanel (Smart Operation Panel) med de

nyeste og mest brugervenlige programmer.

• Vores højtydende alt-i-én-printere imødekommer en lang række forretningskrav.

• Fantastiske resultater i farve eller sort/hvid leveres med produktionshastighed.

• Medarbejdere på farten kan nemt tilgå de intelligente enheder.

• Papirdokumenter kan hurtigt digitaliseres og uploades direkte til skyen.

• Nye funktioner og programmer kan installeres i takt med, at din virksomhed udvikler sig.

Intelligente farveenheder

IM C6500
IM C8000

Kopi Udskrivning Scanning Fax



Garanteret enestående ydelse og kvalitet

Kraftcentre til afdelingen
RICOH IM C6500 og IM C8000 tilbyder en
produktionslignende ydelse til kontormiljøet og er et sandt
kraftcenter for afdelingen. Kvalitet og ydelse går hånd i hånd.
Levende farveprint i høj kvalitet udskrives med ekspresfart,
som så kan hulles, hæftes, foldes og indbindes til distribution
i efterbehandlingen. Med RICOH IM C6500 og IM C8000
garanteres professionelle resultater, uanset om det gælder
den daglige korrespondance eller kundeorienterede
tryksager.

Produktive og fremtidssikrede løsninger
Vi forstår, at jeres dokumentbehov ændrer sig i takt med, at
jeres virksomhed vokser. IM C6500 og IM C8000 er udviklet
til at understøtte denne udvikling. Med Ricoh Always Current
Technology har du mulighed for at installere nye funktioner
efter behov. Når jeres forretningsbehov ændrer sig, kan I
opdatere jeres intelligente Ricoh-maskine med et stort udvalg
af intelligente programmer, forbedringer og software. Der er
ingen yderligere omkostninger til indkøb af ny teknologi -
RICOH IM C6500 og IM C8000 er fremtidssikrede løsninger.

Nem og intuitiv betjening
IM C6500 og IM C8000 har den samme intuitive brugerflade
som RICOHs andre intelligente enheder og er utrolig
brugervenlig. Ricohs egne intelligente programmer giver
mulighed for at automatisere dagligdags
dokumenthåndtering. Det intelligente betjeningspanel (Smart
Operation Panel) på 10,1" betjenes med tryk- og stryg-
bevægelser - ganske ligesom en smartphone eller tablet. Det
samme berøringspanel understøtter også brugen af
virksomhedsbaserede workflows, såsom StreamLine NX, der
hjælper til at øge produktivitet, enheds-/
udskrivningshåndtering og sikkerhed.

Cloudbaseret integration
Hurtig farve- og sort/hvid-udskrivning i høj kvalitet, som kan
foldes, hæftes og hulles i efterbehandlingen. For at spare tid
scannes tosidede dokumenter i en enkelt gennemkørsel, som
så kan uploades direkte til dit dokumenthåndteringssystem.
Med RICOH Smart Integration giver IM C6500 og IM C8000
faktisk dine medarbejdere mulighed for at beskytte og dele
information mere effektivt ved at uploade dokumenter til
cloudbaserede tjenester, såsom Dropbox, Google Drive og
Office 365.



Alsidig teknologi, som understøtter dine forretningsbehov

Understøtter fjernarbejde
Via den strømlinede betjening fra vores 10,1" intelligente
betjeningspanel kan du kontrollere dine udskriftsjob og
imødekomme skiftende forretningsbehov. Både
medarbejdere og gæster kan nemt oprette forbindelse til de
intelligente Ricoh-maskiner - og kan desuden betjene dem via
deres smartphones eller tablets. Medarbejdere, som
anvender og arbejder ved flere forskellige Ricoh-enheder, vil
hurtigt genkende den intuitive og brugervenlige teknologi!

Professionel efterbehandling
I tillæg til at imødekomme afdelingens udskrivningsbehov i
hverdagen kan IM C6500 og IM C8000 også anvendes til at
fremstille kundetilpassede tryksager i høj kvalitet, såsom
brochurer og andre markedsføringsmaterialer. Med printernes
udvalg af produktive efterbehandlingssystemer er det faktisk
lige så let at udskrive og folde tryksager, som det er at
fremstille pænt indbundne og beskårede brochurer. Ved at
insource produktionen kan I styrke jeres virksomhed og sikre
et hurtigt afkast på jeres investering.

Fantastisk billedkvalitet
Det avancerede billedbehandlingssystem anvender VCSEL-
teknologi (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) og ultrafine
PxP-toner til at producere et smukt gengivet resultat. Ricohs
PxP-tonere tilbyder en høj farveskala med strålende og
realistiske farver. IM C6500 og IM C8000 understøtter en
bred vifte af medier, herunder SRA3-papir og bannersider. De
udskriver endda kant-til-kant ud til tre kanter for at producere
brochurer med et professionelt look. Desuden sikrer den
nøjagtige registrering, at dobbeltsidet dokumenter aldrig har
set skarpere ud.

Pålidelig nonstop ydelse
Vi er overbeviste om, at jeres virksomhed vil komme til at
sætte sin lid til vores teknologi, og derfor er IM C6500 og IM
C8000 designet til at være mere holdbare end de almindelige
kontormaskiner på markedet. Toner og papir kan udskiftes og
genopfyldes i farten, så produktionen kan opretholdes.
Desuden sikrer en høj papirkapacitet, at I reelt kan nyde en
uafbrudt produktion. Disse funktioner giver jer mulighed for at
planlægge lange udskriftsjob til at køre natten over eller i
weekenden, hvilket igen sikrer, at systemerne er tilgængelige
i kontortiden.



Maskinerne kan nemt tilpasses jeres specifikke behov.



IM C6500/ IM C8000
HOVEDSPECIFIKATIONER

IM C6500 IM C8000
GENERELT

Konfiguration Konsol
Printproces 4-tromlers elektrostatisk overføringmed internt overførselsbælte
Opvarmningstid 40 sekunder 40 sekunder
Første udskrift: s/h 5,5 sekunder 4,8 sekunder
Første udskift: fuldfarve 7,5 sekunder 6,4 sekunder
Printhastighed 65 s min. 80 s min.
Hukommelse: std. 4 GB
Hukommelse: maks. 4 GB
Harddisk: std. 640 GB
Harddisk: maks. 640 GB
Vægt 250 kg
Mål: B x D x H 750 x 880 x 1.225 mm
Strømkilde 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIMASKINE

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

PRINTER

CPU Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz
Printersprog: standard PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)
Printersprog: ekstraudstryr Ægte Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct fra Adobe®
Print opløsning Maksimum: 1.200 x 4.800 dpi
Netværksinterface: standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

USB Host Type A
USB Device I/F Type B

Bluetooth
Trådløs LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

USB Host I/F
SD slot
NFC tag

USB Device (TypeB:1Port)
Netværksinterface: ekstraudstyr Tovejs IEEE 1284

Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
RJ45 I/F (Kun kopitilslutning)

Kun ethernet print RJ-45 netværksport
Netværksprotokol TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljøer Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016

Windows® Server 2019
Mac OS-miljøer Macintosh OS X v10.12 eller nyere
UNIX-miljøer UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp
SAP® R/3®-miljøer SAP® R/3®, SAP® S/4®

SCANNER

Scanning: sort-hvid (s/min.) 120 s/min. (simplex)/240 s/min. (duplex)
Scanning: fuldfarve (s/min.) 120 s/min. (simplex)/240 s/min. (duplex)
Opløsning: maks. 1.200 dpi
Medfølgende drivere TWAIN
Komprimeringsmetode Sort/hvid: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gråtone - Farve: JPEG
Filformater Enkeltsidet TIFF

Enkeltsidet JPEG
Enkeltsidet PDF

Enkeltsidet højkomprimeret PDF
Enkeltsidet PDF/A

Flersidet TIFF
Flersidet PDF

Flersidet højkomprimeret PDF
Flersidet PDF/A

Scanningstilstand E-mail
Mappe
USB

SD-kort
URL
FTP
SMB



IM C6500/ IM C8000
HOVEDSPECIFIKATIONER

IM C6500 IM C8000
FAX

Kredsløb PSTN, PBX
Kompatibilitet ITU-T (CCITT) G3
Transmissionshastighed G3: 2 sekunder (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT)

G3: 3 sekunder (200 x 100 dpi, MMR, ITUT)
Modemhastighed: maks. 33,6 Kbps
Opløsning Standard: 8 x 3,85 line⁄mm, 200 x 100 dpi

Detaljeret: 8 x 7,7 line⁄mm, 200 x 200 dpi
Ekstrafin: 8 x 15,4 line⁄mm, 16 x 15,4 line⁄mm, 400 x 400 dpi (med valgfri SAF hukommelse)

Komprimeringsmetode MH, MR, MMR, JBIG
Hukommelseskapacitet Standard: 4 MB

Med valgfri SAF hukommelse: 8 MB
SAF hukommelse Standard: 4 MB (ca. 320 sider)

Valgfri: 60 MB (ca. 4.800 sider)
Backup 1 time

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalet papirformat SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papirkapacitet: std. 3.700 ark
Papirkapacitet bypass 100 ark
Papirkapacitet: maks. 8.100 ark
Outputkapacitet: std. 500 ark
Outputkapacitet: maks. 3.500 ark
Papirvægt Kassetter: 52,3 - 256 g/m²

Bypass: 52,3 - 300 g/m²
Duplex: 52,3 - 256 g/m²

MILJØ

Strømforbrug: maks. Mindre end 2.400 W Mindre end 2.400 W
Strømforbrug: dvale Mindre end 0,79 W
TEC* 1,2 kWh⁄uge 1,65 kWh⁄uge
* Det er en referenceværdi, der er
baseret på ENERGY STAR
version 3.0 testmetoden.

EKSTRAUDSTYR

3.000-arks efterbehandler, 3.000-arks efterbehandler med 100-arks hæfter, 2.000-arks booklet-efterbehandler, A3 magasin, A4 LCT, LG/B4 magasin,
Omslagsindskyder, Kopibakke, Mailbox med 9 bakker, Justeringsenhed, Holder til faneblad, Multifolde-enhed, Hulleenheder, Plockmatic booklet maker, GBC
Streampunch Ultra

ANDET EKSTRAUDSTYR

Faxenhed, G3-interface, Faxtilslutningsenhed, Faxhukommelsesenhed, Bannerstøtte, IPDS-enhed, Ægte PostScript 3, Tovejs IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n,
Filformat-konvertering, OCR-enhed, Harddisk m. udvidet sikkerhed, Tastaturbeslag, Tællerinterface, NFC-kortlæser, Unicode Font Package til SAP, Dække til
kortlæser

FORBRUGSSTOFFER

Toner: sort 47.000 sider
Toner (cyan) 26.000 sider
Toner (magenta) 26.000 sider
Toner (gul) 26.000 sider
Forbrugsstoffer baseret på 5p/j
6% dækning på A4

KOMMISSIONENS
FORORDNING (EU) 2019/2020.
Produktets lyskilde er ikke
beregnet til andre anvendelser end
billedudskrivning

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. Copyright
© 2021 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. 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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