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Het perfecte systeem voor een efficiënt kantoor
De Aficio™MP C3002/MP C3502 zijn perfecte kantoorsystemen. Het zijn slimme MFP's die u kunt aanpassen
aan de unieke behoeften van uw team. In drie woorden: efficiënt, hardwerkend en veelzijdig. Het
gebruiksvriendelijke beginscherm bespaart u tijd en gedoe. Een handige reeks functies vergemakkelijkt de
workflow en samenwerking tussen collega's. U kunt uw eigen beveiligingsinstellingen bepalen met optionele
controles. Ze zijn bijzonder zuinig in verbruik en bieden een reeks opties waarmee u bijdraagt aan een
duurzamere bedrijfsvoering. Kortom, dit zijn elegante, kwalitatief hoogwaardige en veelzijdige systemen die er
mooi uitzien en goede prestaties leveren in elk kantoor.
30 - 35 afdrukken/kopieën in kleur per minuut
Intelligent design: elegant en gebruikersvriendelijk
Internationale beveiligingsnormen en milieuvriendelijk
Aanpasbaar beginscherm met persoonlijke snelkoppelingen en favorieten
Slimme softwareprogramma's beschikbaar voor optimale kantoorefficiëntie

Ontworpen om het leven gemakkelijker te
maken
Slim antwoord op complexe printopdrachten

Vanzelfsprekende bediening
Het eenvoudig aanpasbare bedieningspaneel geeft uw persoonlijke
beginscherm weer met uw eigen voorkeuren en instellingen. De homeknop brengt u terug naar het beginscherm. Dankzij de geïntegreerde
USB/SD-aansluiting kunt u ook rechtstreeks vanaf bijvoorbeeld een
USB-memorystick afdrukken. Tegelijkertijd zorgt het kantelbare display
voor individuele ergonomie.

Geavanceerde interne controller
Met limietinstellingen per gebruikersgroep of gebruiker kunt u de
afdrukkosten van de machine onder controle houden. De controller
combineert een hoge productiviteit met duurzaamheid en heeft een
milieuvriendelijke indicator die de geschiedenis van de papierinstellingen
weergeeft voor een efficiënter gebruik. Via de USB/SD-aansluiting
worden pdf-, jpeg- en tiff-bestanden probleemloos afgedrukt.

Geavanceerd fuseersysteem
Minder kreuken en plooien bij het bedrukken van enveloppen, dankzij
het geavanceerde fuseersysteem. Het milieubewuste fuseersysteem
heeft een kortere omschakelingstijd tussen slaapstand en afdrukken. In
combinatie met een lager elektriciteitsverbruik, betekent dit een kleinere
impact op het milieu.

Maximale beveiliging
Wachtwoorden en gebruikersverificatie zorgen ervoor dat het kopiëren
of afdrukken van documenten zonder toestemming onmogelijk is. CCcertificering, PDF/A-informatiebeveiliging en standaarden voor de
elektronische archivering van documenten bieden extra bescherming
voor uw documenten. Verbeterde coderingsniveaus verhogen de
beveiliging van de MFP.

MFP's die zich aanpassen aan uw
behoeften
Mooi design, goede prestaties
Elegant design met contrasterende en functioneel donkergrijze en
lichtgrijze delen. Daarnaast heeft de machine een herkenbare en
stijlvolle vierkante vormgeving. Handig touchscreen display, stijlvolle
grafische displays en kantelbaar bedieningspaneel. Functionele,
aantrekkelijke en stijlvolle MFP's.

Professionele inline afwerking
Drukwerk van professionele kwaliteit. Stel een portfolio samen met
aantrekkelijke documenten, met afwerkingsmogelijkheden zoals boekjes
tot maximaal 1000 vellen en nietmachines. Voeg een perforeereenheid
toe om documenten of boekjes te produceren die in ordners passen. U
hoeft nooit meer rapporten, presentaties of andere essentiële
documenten uit te besteden.

Intelligente software
GlobalScan NX biedt intelligente scanopties, met eenvoudige knoppen
om gescande documenten meteen op de gewenste locatie op te slaan in
vooraf bepaalde formaten. @Remote helpt u aan de hand van
gebruiksgegevens (o.a. aantal afdrukken, zwart-wit-/kleurgebruik, etc.)
om uw printers efficiënter te beheren. En u komt nooit meer zonder
tonercartridges te zitten, want uw apparaat bestelt namelijk automatisch
nieuwe tonercartridges bij. Het zijn de kleine dingen die het verschil
maken.

Ontdek verborgen
besparingsmogelijkheden
Spaar tijd en geld uit
Met 30 - 35 afdrukken in kleur per minuut zijn uw printopdrachten zo
klaar. Een ruime papierlade, dubbelzijdig drukken en de automatische
documenteninvoer zorgen ervoor dat grote printopdrachten sneller klaar
zijn. Met Enhanced Media Print kunt u opdrachten vooraf bekijken en
PDF-, JPEG- en TIFF-bestanden op een USB-memorystick afdrukken in
slechts één stap. Zo vermijdt u dure fouten bij het indienen van
printopdrachten.

Indirecte besparingen met rechtstreekse impact
Met behulp van afdruklimieten vermijdt u papierverspilling en spaart u
energiekosten uit. Met Remote Fax kunnen meerdere gebruikers faxen
ontvangen en versturen via één enkel netwerk, zodat u niet meerdere
faxlijnen hoeft te onderhouden.

Slim, snel en groen
Zij multitasken, zodat u het niet hoeft te doen
MFP's die met u meewerken om routinewerk gemakkelijker te maken.
Zoals bijvoorbeeld de automatische Taakpromoter, die een opdracht
waarvoor onvoldoende papier is overslaat en de volgende opdracht
afdrukt. Er is ook een scanfunctie in kleur naar e-mail, FTP, SMB, NCP,
USB/SD of URL, zodat vele handelingen op kantoor een stuk vlotter
verlopen.

Volg de workflow
Printopdrachten worden duidelijk gescheiden door een
taakscheidingspagina, inclusief een handig overzicht van de gemaakte
afdrukken. U kunt prioriteit geven aan printopdrachten die via de
handinvoer worden gemaakt. Plan uw printopdrachten dusdanig dat ze
buiten de piekuren of 's nachts worden afgedrukt. Met de optionele
Browsereenheid kunt u gemakkelijk urenbriefjes, kaartjes en
handleidingen rechtstreeks vanaf internet printen.

Milieuvriendelijk
Producten van Ricoh hebben milieuvriendelijke en kostenbesparende
kemerken, zoals snel dubbelzijdig afdrukken en kopiëren, een
slaapstand die extreem weinig stroom verbruikt en een verhoogd
tonerrendement. Dit bespaart papier, tijd en energie, terwijl tegelijkertijd
afval en kosten worden gereduceerd. Ricoh-producten voldoen ook aan
de Energy Star-norm, waardoor uw Ricoh-apparaat minder energie
verbruikt.

Mogelijkheden voor professionele
bedrijfscommunicatie

1 Eenvoudige bediening via het kleuren
touchscreen display
2 De Auto Reverse Document Feeder voor 50
vellen verwerkt probleemloos enkel- of
dubbelzijdige originelen

5 Optionele papierlades (2 x 550 vellen, 550
vellen en bulklade van 2000 vellen) biedt extra
keuzes qua capaciteit
6 Bulklade voor 1200 vellen aan de zijkant voor
extra productiviteit op kantoor

3 Standaard geleverd met twee papierlades voor
550 vellen, zodat u de lade niet vaak hoeft bij
te vullen en te allen tijde kunt blijven afdrukken

7 Boekjesfinisher voor 1000 vellen en
verschillende perforatiekits voor een brede
reeks afwerkingsmogelijkheden

4 Standaard geleverd met een handinvoer voor
100 vellen voor zeer uiteenlopende
papiersoorten en -formaten

8 Uitvoerlade voor 125 vellen, waar afdrukken
worden gescheiden zodat het eenvoudiger is
om de documenten op te halen

MP C3002/MP C3502
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

FAX

Opwarmtijd:

20 seconden

Circuit:

PSTN, PBX

Snelheid van de 1e afdruk:

Kleur: 7,3/7,2 seconden
Zwart-wit: 4,8 seconden

Compatibiliteit:

ITU-T (CCITT) G3

Resolutie:

Standaard: 8 x 3,85 lijn/mm, 200 x 100
dpi, 8 x 7,7 lijn/mm, 200 x 200 dpi
Optie: 8 x 15,4 lijn/mm, 400 x 400 dpi,
16 x 15,4 lijn/mm, 400 x 400 dpi

Constante uitvoersnelheid:

Kleur: 30/35 pagina's per minuut
Zwart-wit: 30/35 pagina's per minuut

Geheugen:

Maximum: 1,5 GB
Harde schijf: 190 GB

Verzendsnelheid:

2 seconden

Afmetingen (B x D x H):

Met ARDF: 670 x 682 x 880 mm

Modemsnelheid:

Maximum: 33,6 Kbps

Gewicht:

120 kg

Scansnelheid:

1 seconden

Netspanning:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Geheugencapaciteit:

Standaard: 4 MB
Maximum: 28 MB

KOPIEERAPPARAAT

PAPIERVERWERKING

Kopieerproces:

Droog elektrostatisch transfersysteem

Meervoudig kopiëren:

Tot 999 kopieën

Aanbevolen papierformaten:

A3, A4, A5, B4, B5, A6

Resolutie:

600 dpi

Papierinvoercapaciteit:

Maximum: 4400 vellen

In-/uitzoomen:

Van 25% tot 400% in stappen van 1%

Papieruitvoercapaciteit:

Maximum: 1625 vellen

Papiergewicht:

52 - 300 g/m²

PRINTER
Printertaal:

Standaard: PCL5c, PCL6, PDF
Optie: Adobe®, PostScript® 3™, IPDS

Afdrukresolutie:

Maximum: 1200 dpi

Interface:

Standaard: USB 2.0, SD-sleuf,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Optie: Bidirectioneel IEEE 1284,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g),
Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T

Netwerkprotocol:

Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Option: IPX/SPX

Windows®-omgevingen:

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

Mac OS-omgevingen:

Macintosh OS X Native v10.2 or later

UNIX-omgevingen:

UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.
10
HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1

Novell® Netware®-omgevingen: v6.5
SAP® R/3®-omgevingen:

SAP® R/3®

SCANNER
Scansnelheid:

Maximum 51 originelen per minuut

Scanresolutie:

Maximum: 1200 dpi

Origineelformaat:

A3, A4, A5

Bestandsindeling:

Enkele pagina TIFF, Enkele pagina
JPEG, Enkele pagina PDF, Enkele
pagina hoge compressie PDF, Enkele
pagina PDF-A, Meerdere pagina's
TIFF, Meerdere pagina's PDF,
Meerdere pagina's hoge compressie
PDF, Meerdere pagina's PDF-A

Gebundelde stuurprogramma's:

Netwerk-TWAIN

Scannen naar:

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

MILIEU
Stroomverbruik:

Maximum: 1700 W
Vermogen indien in bedrijf: 700 W
Gereed (modus): 90 W
Low power mode: 67 W
Slaapstand: 1,4 W
TEC (Typical Electricity Consumption):
1,4/1,5 kW/h

SOFTWARE
Standaard:

SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Optioneel:

GlobalScan NX, Kaartverificatie-pakket
(Card Authentication Package),
Unicode-lettertypepakket voor SAP,
Remote Communication Gate S Pro

OPTIES
Afdekklep, Optionele greep, 1 papierlade van 550 vellen, 2 papierlades
van 550 vellen, LCT voor 2000 vellen, Zijbulklade van 1200 vellen,
Brugmodule, finisher van 500 vellen, Finisher van 1000 vellen,
Boekjesfinisher van 1000 vellen, Perforatiekits, interne staffeluitvoer,
Interne (fax)uitvoerlade, zijlade, Envelopinvoer, Tafel met zwenkwielen,
Netware, Pictbridge, Browsereenheid, Tellerinterface-eenheid, File format
converter, Beugel voor sleutelteller, Kaartlezersteun, Copy Data Security
Unit, Fax aansluitingseenheid, Tweede G3-poor

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001 gecertificeerd,
ISO14001 gecertificeerd,
ISO27001 gecertificeerd
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