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 פקס

 צילום

 הדפסה

הישאר רלוונטי עם כושר תחרות מצוין באמצעות גמישות מרבית
ויכולות ייצור תעשייתיות
עם  RICOH® Pro C5200s/Pro C5210sהקומפקטית והוורסאטילית ,תוכלו לשפר את חוויית הלקוח ,להגביר פרודוקטיביות ולצמצם
עלויות הדפסה .מערכות רב-תכליתיות אלה להדפסה דיגיטלית בצבע מספקות יכולות נרחבות ,אידאליות לפונקציות פנימיות ,למחלקות
רפרוגרפיה ארגוניות ( ,)CRDלמדפיסים זכייניים ולמדפיסים מסחריים .כעת תוכלו לעמוד בדרישות פשוטות עד מורכבות של הלקוחות,
עם צבעים חיים ,מערך של אפשרויות מדיה וכמה אפשרויות גימור .השיגו תשואה מהירה להשקעה על-ידי הפקה של עלונים ,דואר ישיר,
מדריכים ,תצוגות נקודת מכירה ,פריטים גדולים ,ספרים וחומרים נוספים ,באופן מהיר וחסכוני.
תמכו ביעדי השיווק ,התפעול והכספים שלכם עם מערכות שעוזרות לכם:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

להבדיל את העסק שלכם מהשאר.
להשביע את רצון הלקוחות ולשמר אותם.
להעלות את הרף לניהול גמיש של מידע.
לשמור על משימות בתוך הארגון.
לצמצם עלויות תפעול.
להגן על מידע.
לשפר פרודוקטיביות ותפוקה.
להתמודד ללא מאמץ עם יישומי שוק ורטיקאליים
לצמוח בביטחון.

לחזק את המחויבות שלכם לאיכות ושירות
תוך שמירה על כושר תחרות גבוה
להבדיל את העסק שלכם מהשאר
איכות מדויקת ועקבית עוזרת לעסק שלכם לבלוט בענף תחרותי.
מדפסות  Pro C5200s/Pro C5210sמפיקות מידע שמובדל מהשאר הודות
לטקסט ולתמונות חדים וברורים הרוויים בצבע עשיר וסמיך ,הודות לתהליך
ההדפסה החדשני שלנו .שמרו על תקני האיכות הקפדניים ביותר עם רישום
הרמטי; עם טכנולוגיה המצמצמת מעברי צבע; ועם יכולת עקבית להדפיס
על נייר ייעודי .למשימות מעקב של הדפסות קטנות חוזרות או לפי דרישה,
מדפסות  Pro C5200s/Pro C5210sיכולות להשוות את איכות התמונה של
המערכות הגדולות יותר שלכם ,כדי לאפשר לכם לנצל את הציוד באופן
הפרודוקטיבי ביותר עבורכם ועבור הלקוחות .יותר מכך  -ההתקנים מנטרים
כל העת את איכות התמונה ,ומבצעים כיול מחדש לפי הצורך ,להגנה אוטומטית
על האיכות הכוללת של כל תוצר שיוצא מהדלת.

להשביע את רצון הלקוחות ולשמר אותם
עם שפע של יכולות בהתקן יחיד ,תוכלו לבצע בקלות מכירה צולבת ומכירה
משודרגת של מגוון אפשרויות מבחינת גודל פלט ,מדיה וגימור ,כדי שהלקוחות
ימשיכו לחזור אליכם .הדפיסו על נייר עבה (עד  360גר' למ"ר) עד גודל של
 487 330 xמ"מ כדי להפיק דיוור ישיר ,תפריטים או פריטים אחרים שנחוצים
להם עמידות ומראה בולט .הפיקו גלויות ומעטפות ייחודיות על-ידי הזנה של נייר
עם ציפוי וטקסטורה דרך מגשי מדיה אופציונליים .צרו גיליונות גדולים באיכות
מקצועית באורך של עד  700מ"מ עבור שילוט ותצוגות בנקודות מכירה .הפיקו
ספרים בכריכה מקצועית לפי דרישה .עם גמישות כזאת בפלט,
פונקציות פנימיות ומחלקות  CRDיכולות להשאיר יותר עבודה בתוך הארגון,
ועסקים של הדפסה לפי דרישה יכולים להגיע אל פלחי שוק חדשים.

להעלות את הרף לניהול גמיש של מידע
ככל שתוכלו לקבל ולהפיץ מידע ביותר דרכים ,כך תיטיבו לעמוד בהעדפות
ובתאריכי הסיום של הלקוחות .עם  ,Pro C5200s/Pro C5210sתוכלו לסרוק
מסמכים בצבע מלא ולשתף אותם אלקטרונית עם יכולות סריקה ליעד .עם
סריקה ל ,URK-תוכלו לשלוח דואר אלקטרוני עם קישור  URLמוטבע אל כונן
הדיסק הקשיח של המערכת  -השתמשו בכך לטיוטות או כדי להעביר מידע
אל נמענים מבלי להמתין לשליח או עד שהנמענים ישובו אל שולחנות העבודה
שלהם .כמו כן ,לא תצטרכו להעמיס על הרשת עם שידור של קבצים גדולים או
אחסון קבצים גדולים בשרת המסמכים .במקום זאת ,העבירו את הקבצים אל
המדפסת מכרטיסי  USBאו  .SDעם אפשרויות רב-תכליתיות ,תוכלו לשפר את
חוויית הלקוח תוך שיפור היעילות הפנימית.

להפיק את המרב מרצפת ייצור מוגבלת בשילוב
מערכות רב-תכליתיות חזקות ובמחיר אטרקטיבי
שפרו את איכות הפלט עם כריכות מודפסות מראש :הוסיפו את
חוצצי הכיסוי האופציונליים  CI4040ו ,CI4020-למשאב אחד או שניים
להזנה של גיליונות מודפסים מראש.

שמרו על זרימת העבודה לאורך הייצור :התקינו את היחידה
האופציונלית למניעת סלסול נייר ,כדי לצמצם סלסול ולשפר הערמה.
פישוט לכידת המידע :צלמו וסרקו משימות ,עד  220תמונות בדקה,
באמצעות מזין המסמכים הסטנדרטי של  220גיליונות ,המבצע סריקה
דו-צדדית בצבע במעבר יחיד.

חסכו כסף על-ידי הדפסה של חוברות בצבע מלא
בתוך הארגון :בחרו בין שתי יחידות גימור אופציונליות מובנות
לחוברות ,SR4130 :בקיבולת של  2,000גיליונות ,ו ,SR5080-בקיבולת
של  2,500גיליונות .בצעו חיבור לאורך הקיפול של חוברות עבור
עד  20גיליונות 80/דפים .הוסיפו יחידת ניקוב אופציונלית לאחת
מיחידות הגימור.

לצלוח במהירות הוראות עבודה :השלימו משימות במהירות ובקלות
באמצעות לוח הבקרה הסטנדרטי והאינטואיטיבי של  WVGAבצבע
מלא.

להרחיב את תבניות הצגת המידע :הציעו שישה סוגי קיפולים עם
יחידת  FD4000לריבוי קיפולים

לדעת מיד מתי צריך לטפל במערכת מסוימת :צפו במוט תאורת
המצב מכל מקום בחדר.

למנוע עבודה חוזרת :צמצמו הידבקות טונר בנייר מוערם ומצופה
בעת השימוש ביחידת ה Buffer Pass-האופציונלית לקירור של המדיה
לפני שליחתה אל יחידת הגימור.

לבסס מוניטין של איכות שכפול מעולה :צפו לביקורות מהללות על
צבעים חדים וחלקים ,מעברים הדרגתיים מעודנים הודות לטכנולוגיית
 )VCSEL( Vולטכנולוגיית טונר
 ertical Cavity Surface Emitting Laser
.PxP-EQ

הפיקו משימות גדולות בתוך הארגון :הדפיסו על מדיה באורך עד
 700מ"מ כשאתם משתמשים במגש גיליונות הכרזות Multi-Bypass
האופציונלי או מגש הכוונת גיליונות הכרזה עבור ה.RT4050 LCT-

למלא נייר ללא זמני השבתה :הסתמכו על מחווני המגשים הפעילים
כדי לדעת איזה מגש נמצא בשימוש ,כדי שתוכלו למלא מגשים אחרים
כאשר המערכת פועלת.

פישוט של משימות ניהול הדפסה :בחרו חזית דיגיטלית אופציונלית
וקלה לשימוש Fiery® E-24B :מטפל ברוב המשימות של פונקציות
פנימיות ומחלקות  ,CRDו Fiery E-44B-מבוסס השרת מספק כוח
נוסף לעיבוד מידע ,שלעתים נחוץ למדפיסים זכייניים ומסחריים.
שניהם מספקים כלים מתקדמים לניהול צבעים ולאוטומציה.
צמצום של זמן הכנת המשימה :השתמשו ביחידת זיהוי המדיה
האופציונלית כדי לאתר באופן אוטומטי את התאמת המדיה הזמינה
הקרובה ביותר ,כאשר אתם מחליפים מדיה ממשימה אחת לבאה.

לשלוט בעלויות באמצעות שיפור
תהליכי הייצור והגנה על מידע בארגון
לשמור על משימות בתוך הארגון
ככל שתוכלו לשמור בתוך הארגון יותר סוגים של משימות ,כך תוכלו לשרת את
הלקוחות טוב יותר ומהר יותר .מדפסות  Pro C5200s/Pro C5210sעוזרות לכם
להשיג זאת הודות לכמה אפשרויות לגימור מובנה ,ואת המערכות ניתן להתאים
אישית עם תכונות אופציונליות לטיפול בנייר .בצעו הידוק ,ניקוב חורים ,חיבור לאורך
הקיפול ,גימור חוברות וקיפול  -ללא התערבות המשתמש .מזגו כיסויים מודפסים
מראש במשימות ,ומנעו סלסול של ניירות כדי לשפר את ההערמה .עם מדפסות Pro
 ,C5200s/Pro C5210sתוכלו לשלוט במראה ובגימור של התוצרים ,ולעשות זאת עם
עלויות וזמני ביצוע ניתנים לחיזוי.

לצמצם עלויות תפעול
הפישוט של משימות הקשורות להדפסה והחיסכון באנרגיה באמצעות מדפסות Pro
 C5200s/Pro C5210sיאפשרו לכם לצמצם במידה ניכרת עלויות עבודה ועלויות

תפעול אחרות .הגדירו והתקינו באופן אוטומטי מנהלי מדפסת בעת השימוש
ב Device Software Manager-שלנו .השתמשו ב RICOH @Remote-כדי לנטר
התקנים בזמן אמת ,לזרז תיקונים מרחוק ולבצע אוטומציה של קריאות מדדים
והזמנת טונרים .בנוסף ,למערכות אלה ערך נמוך של צריכת חשמל אופיינית (,)TEC
המזכה אותן באישור ENERGY STAR®ועומד בקריטריונים של .*EPEAT® Gold
פירוש הדבר הוא צריכת חשמל נמוכה ,אשר ניתן לשפר עוד יותר על-ידי תכנות
המערכות לכיבוי כאשר העסק סגור .כמו כן ,כדי למנוע עלויות עקב מערכות
שאינן פעילות ,תוכלו להשתתף בתכנית הTrained Customer Replaceable Units-
( )TCRUשלנו כדי לצמצם למינימום את זמני ההשבתה.
*דירוג  EPEATחל בארה"ב בלבד.

הגנה על המידע שאתם מנהלים
כשאתם מגנים על מידע ,אתם מגנים גם על קשרי לקוחות ועל הכנסות .מדפסות
 Pro C5200sו Pro C5210s-הן בנות ברית שלכן במאמץ זה .אימות משתמשים
מבטיח שרק משתמשים מורשים יוכלו לגשת לפונקציות ולפלט ספציפיים.
אופציונלית ,תוכלו לדרוש ממשתמשים להעביר כרטיס קירבה או כרטיס מזהה מול
קורא כרטיסים ,כדי לקבל גישה אל ההתקן .כלים להצפנת נתונים עוזרים בהגנה
על מידע שנמצא באחסון ,בשימוש חוזר או בשידור ,והData Overwrite Security-
System ( )DOSSמחליפה נתונים חבויים בכונן הקשיח .עם כמה שכבות שונות של
אבטחה ,אתם והלקוחות שלכם תוכלו להיות סמוכים ובטוחים שמידע רגיש וסודי
נמצא בידיים טובות.

יעיל יותר מהיום הראשון ושיפור מתמיד
בעלויות הייצור שלך
לשפר פרודוקטיביות ותפוקה
הפיכת משימות ההדפסה לקלות יותר עבור הצוות שלכם תאפשר לכם לשפר את
הפרודוקטיביות וההספק .במקביל ,תוכלו לצמצם שגיאות שמובילות לעבודות
חוזרות ולעלויות גבוהות .בסביבות Windows®ו ,Mac®-תוכלו לבחור את הבקר
הסטנדרטי של  Ricohאו את הבקרים האופציונליים של Fiery®כדי להיפטר
ממשימות ידניות שגוזלות לכם זמן ולצמצם את זמן ההכשרה .עם הבקר של ,Ricoh
תוכלו לבצע התאמה אישית של זרימות עבודה וסגנון העבודה ,באמצעות לוח
ההפעלה החכם .קיצורי דרך מבוססי סמלים ,לדוגמה ,מאפשרים לכם למצוא מידע
במהירות ולהאיץ משימות חוזרות  -והכול באמצעות תנועות היד המוכרות של
החלקה ,החלקה מהירה והקשה ,שבהן אתם משתמשים במכשירים הניידים שלכם.
הבקרים האופציונליים Fiery® E-24B ,ו Fiery E-44B-מבוסס השרת ,מפשטים
משימות של ניהול צבעים באמצעות פקודות אינטואיטיביות ופשוטות.

להתמודד ללא מאמץ עם דרישות שוק ורטיקאליות
כעת תוכלו להפוך לספק המועדף של ענפים כגון רפואה ,ממשל ,משפטים והשכלה.
לכל ענף יש יישומים ספציפיים ,אך לכולם נחוצות האיכות ,המהירות והמהימנות
שתוכלו לספק בתור פונקציה פנימית ,מחלקת  ,CRDמדפיס זכייני או מדפיס
מסחרי .עם המדפסות הוורסאטיליות של  ,Pro C5200s/Pro C5210sתוכלו למלא
בקשות להפקות בצבע או
בשחור-לבן של חומרי שיווק ,טפסים ,מסמכים משפטיים ,חומרי הכשרה ,דפי
מידע ,מדריכים ,דפי מידע למורים ,פרויקטים לסטודנטים ועוד .לאחר סריקה
ודיגיטציה של המידע ,תוכלו להריץ מחדש משימות בהתראה קצרה .לחלופין ,תוכלו
להציע את המהירות והנוחות של אספקה אלקטרונית .עם יכולות רב-תכליתיות
איתנות ,קל להוכיח שאתם מומחים לתוצרים של ענף מסוים.

לצמוח בביטחון
קל יותר להצמיח את העסק שלכם כשיש לכם הטכנולוגיה המתאימה והספק המתאים
שיגבו אתכם .עם מדפסות /Pro C5200s
 ,Pro C5210sתוכלו להשלים משימות במהירות ,על-ידי הפקה של עד  80תדפיסים
בצבע או בשחור-לבן בדקה ,אפילו במצב דו-צדדי ,כדי להתמודד עם נפחי עבודה גדלים.
תוכלו לקבל משימות ארוכות טווח ללא היסוס ,משום שאתם מסוגלים להתרחב לקיבולת
נייר של עד  8,250גיליונות .הוסיפו את התוכנות האופציונליות RICOH TotalFlow® Print
 Managerאו  RICOH TotalFlow® Production Managerלאוטומציה נוספת של משימות
חוזרות ולצמצום נקודות המגע הידני .כשתהיו מוכנים להתרחב ,אנו נעמוד לרשותכם
כדי לעזור לכם להשיג את היעדים ,עם מומחיות עשירה בהפקות הדפסה ,היכרות עם
התעשייה ומערך השירות הגדול ביותר במדינה.

GBC StreamPunch™ Ultra MP
מפרטים
יחידה לגימור חוברות  SR4130ל 2,000-גיליונות
תבניות חיתוך ניתנות להחלפה על-ידי הלקוח
		
סוג ניקוב
מערכת להעברה אלקטרו-סטטית יבשה
תהליך הדפסה/צילום
קיבולת (מגש טיוטה)
 זמינות במגוון תבניות 250גיליונות (x 216  279מ"מ או קטן יותר)			
פנימית
העברה
ורצועת
תופים
עם 4
			
שיטת רצועת-פיוזינג ללא שמן 			
 50גיליונות (x 216  356מ"מ או גדול יותר)
x 140  216מ"מ 216 , 279 xמ"מ 216 ,356 x
גדלי נייר נתמכים
		
פיוזינג
קיבולת (מגש הסטה)
x 216  279מ"מ  2,000 -גיליונות (			 )LEF
מ"מ 279 , 432 xמ"מ
GB 640 (GB 320 x )2
זיכרון מערכתRAM/
1
,
000
מ"מ
488
x

330
מ"מ
279
x

216
			
C
 9ק"ג  ond
משקלי נייר נתמכים
 50 - Bק"ג  over
		
מזין המסמכים
מזין מסמכים אוטומטי של  220גיליונות עם
			
גיליונות ()LEF
( 75-300גר' למ"ר)
			
סריקה דו-צדדית צבעונית
			
		
גודל נייר
x 140  216מ"מ  330 - 488 xמ"מ
PBM350-m/500-m Plockmatic Booklet Maker
במעבר אחד ,עד ipm 220
			
מגש טיוטה 6.3 :ק"ג  ond
		
משקל נייר
 36 - Bק"ג
x 216  279מ"מ  305 - 457 xמ"מ
		
גדלי נייר
		
לוח הבקרה
סטנדרט :מסך מגע  WVGAבצבע
 over
			
 52-220( Cגר' למ"ר)
מלא בגודל "9
			
C
 7.7ק"ג  ond
		
משקל נייר
 50 - Bק"ג  over
אופציונלי :לוח הפעלה חכם בצבע
			
C
 6.3ק"ג  ond
		
מגש הסטה
 59 - Bק"ג  over
			
( 60-300גר' למ"ר)
מלא בגודל "10.1
			
( 52-360גר' למ"ר)
			
 BM350-m
			
 2-35 Pגיליונות
dpi 600
רזולוציית צילום
		
הידוק
 216 279 xמ"מ  279 - 432 xמ"מ -
			
( 9ק"ג /Bond 80גר' למ"ר)
 65גיליונות
			
 1200dpi 4800 x
רזולוציית הדפסה
 BM500-m
			
 2-50 Pגיליונות
חיבור לאורך הקיפול
 216 279 xמ"מ  330 - 457 xמ"מ -
dpi 600
רזולוציית סריקה
			
( 9ק"ג /Bond 80גר' למ"ר)
 20גיליונות
			
מהירות סריקה(צבע מלא/שחור-לבן)
עליון ,תחתון 2 ,סיכות ,שיפוע עליון ,חוברת
		
מיקום ההידוק
אביזרים נוספים
חד-צדדית ;ipm 120 :דו-צדדיתipm 220 :
			
מידות (ר'xע'xג')
 657 730 x 980 xמ"מ
לוח הפעלה חכם סוג ,S6  279 432 xמ"מ יחידת מגש סוג  ,M26מגש צילומי
שטח סריקה מרבי
עד  323 480 xמ"מ (ממשטח הזכוכית)
 53ק"ג
		
משקל
פלט סוג  ,M26יחידת ניקוב  ,PU5020יחידת מיישר פלט סוג  ,M25מחזיק
		
זמן חימום
פחות מ 120-שניות
יחידת גימור SR5070ל 3,000-גיליונות עם מהדק ל 100-גיליונות
גיליונות כרטיסייה סוג  ,M2ממיר תבניות קובץ סוג  ,M19יחידת מאוורר קירור
מהירות פלט
:Pro C5200s  65דפים לדקה (צבע
קיבולת (מגש טיוטה)
 250גיליונות (x 216  279מ"מ או קטן יותר)
סוג  ,M26יחידת  PostScript3סוג  ,M26יחידת  OCRסוג  ,M13יחידת ממשק
מלא/שחור לבן) :Pro C5210s 80
			
דפים
			
 50גיליונות (x 216  356מ"מ או גדול יותר)
מונה סוג  ,M12קורא כרטיסי  NFCסוג  ,S6לוח  USBמורחב סוג  ,M19לוח
לדקה (צבע מלא/שחור לבן)
			
קיבולת (מגש הסטה)
 216 279 xמ"מ  3,000 -גיליונות
ממשק  IEEE1284סוג  ,M19יחידת ממשק  IEEE802.11a/g/nסוג  ,M19מחבר
מגש x 1,250 :1 2
		
קיבולת נייר
432
x

279
מ"מ
279

x
216
			
מ"מ
צילומים סוג  ,M25יחידת זיהוי מדיה סוג  ,S3סט  Aוסט  Bשל  TCRU/ORUסוג
x 550 2
		
מגשים :2-3
 1,500גיליונות
			
 ,S6יחידת  Buffer Passסוג  S6ויחידת מניעת סלסול נייר DU5020
מגש :Bypass 		
 250גיליונות; תמיכה במצב דו-צדדי
			
x 305  457מ"מ  330 - 488 xמ"מ -
מפרטי בקר צבע Fiery E-24B
סה"כ קיבולת סטנדרטית מקסימום  8,250 /3,850גיליונות
 1,000גיליונות
			
סוג מוטבע
		
סוג בקר
279

x
216
:
1
מגש
		
גודל נייר
מ"מ
		
גודל נייר
 140 216 xמ"מ  330 - 488 xמ"מ
Fiery FS200
פלטפורמת  iery
F
מגשים 		
 140 :2-3 216 xמ"מ עד  330 488 xמ"מ
C
 6.3ק"ג  ond
משקל נייר מגש טיוטה:
 36 - Bק"ג  over
Intel G1820 2.7 GHz
		
CPU
			
( 52-216גר' למ"ר)
:Bypass x 140  216מ"מ עד  330 488 xמ"מ			 ,
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
		
ממשק מארח
מעטפות
C
 6.3ק"ג  ond
		
מגש הסטה:
 59 - Bק"ג  over
Ethernet x 2
			
מגשים  6.3 :1-3ק"ג  ond
		
משקל נייר
 50 - Bק"ג
( 52-360גר' למ"ר)
			
GB 2
		
זיכרון
 Cover( 52-300גר' למ"ר)
			
		
הידוק
 216 279 xמ"מ  -עד  100גיליונות
GB 500
		
 HDDפנימי
:  6.3ק"ג  ond
מגש 		 Bypass
 59 - Bק"ג Cover 			
 216 356 xמ"מ  279 - 432 xמ"מ -
( 52-360גר' למ"ר)
			
מערכת הפעלה
Linux
עד  50גיליונות
			
 6.3ק"ג Bond  50 -ק"ג  over
C
דו-צדדית		 :
,)IPv4/IPv6( T SMB
 CP/IP
		
פרוטוקול רשת
מידות (ר'xע'xג')
 996 730 x 1,126 xמ"מ
למ"ר)
גר'
52
300
(
			
 112ק"ג
		
משקל
)(std.PCL6/5c(std.),Adobe PostScript 3
		
תיאור מדפסת
150,000
נפח חודשי מרבי
שפה
יחידה לגימור חוברות  SR5080ל 2,500-גיליונות
300,000
		
מחזור פעילות
מקסימום רזולוציית הדפסה  1200dpi 4800 x
קיבולת (מגש טיוטה)
 250גיליונות (x 216  279מ"מ או קטן יותר)
		
דרישות חשמל
( V/12A/50-60 Hz 208-240ייעודי)
עד dpi 600
רזולוציית סריקה
			
 50גיליונות (x 216  356מ"מ או גדול יותר)
W
2
,
400
חשמל
צריכת
מקסימום
פחות
או
		PS3: 138 fonts/PCL: 80 AGFA fonts
גופנים
 216 279 xמ"מ  2,500 -גיליונות
קיבולת (מגש הסטה)
צריכת חשמל אופיינית
:Pro 5200s  kWh 6.25לשבוע ()TEC*
דרך צג לוח הפעלה בMFP-
		
לוח הפעלה
			
 216 279 xמ"מ  279 - 432 xמ"מ -
			
 1,500גיליונות
:Pro 5210s  kWh 7.44לשבוע 			
סטנדרטיCommand WorkStation 5, Fiery :
		
כלי שירות
x 799  880 1,230 xמ"מ
מידות (ר'xע'xג')
			
 305 457 xמ"מ  330 - 488 xמ"מ -
סריקה ,כלי מחיקת מדפסת,Fiery Web Tools ,  ,Fiery VUEהדפסה מאובטחת
אוטומטי)
מסמכים
מזין
(כולל
			
גיליונות
1
,
000
			
אופציונליFiery Impose, Fiery Compose, Color Profiler Suite ES-2000, :
		
משקל
פחות מ 262-ק"ג *צריכת חשמל אופיינית
		
גודל נייר
 140 216 xמ"מ  330 - 488 xמ"מ
Productivity Package, Spot On, Hot Folders, Auto Trap
לפי תכנית .ENERGY STAR
			
C
מגש טיוטה 6.3 :ק"ג  ond
		
משקל נייר
 36 - Bק"ג  over
כלי ניהול צבעים ColorWise
למ"ר)
גר'
52
216
(
			
כיול ( ES-2000אופציונלי)
C
 6.3ק"ג  ond
		
מגש הסטה:
 59 - Bק"ג  over
דרישות חשמל V/3.0A/50-60 Hz 100-240
תכונות מכונת הצילום
( 52-360גר' למ"ר)
			
מקסימום צריכת חשמל W 180
Document Server, Simplified Display, Auto Paper Selection, Auto Start, Auto
		
הידוק
 216 279 xמ"מ  -עד  100גיליונות
מידות (ר'xע'xג')
 124.3 362.5 x 294.6xמ"מ
Tray Switching, Auto Image Density, Auto Color Calibration, Interrupt Copy, User
			
 216 356 xמ"מ  279 - 432 xמ"מ -
 5.5ק"ג
		
משקל
עד  50גיליונות
			 Codes (1,000), Job Programs (25), Color Erase/Convert/Overlay, Electronic
מפרטי בקר צבע Fiery E-44B
Sort/Stack, Image Rotation, Rotate Sorting, Bates Numbering, Multiple
488
x

330
מ"מ
279

x
216
הקיפול
חיבור לאורך
מ"מ
סוג שרת
		
סוג בקר
Security Features (DOSS, Data Encryption (AES256bit/SHA2), Network User
 20גיליונות
			
Fiery FS200 Pro
פלטפורמת  iery	
F
Authentication, Unauthorized Copy Control, Mandatory Security Information
משקל לאורך הקיפול
 11ק"ג  Bondמקסימום ( 64-90גר' למ"ר)
Intel Core i5-4570S 2.9 GHz
			
CPU
Print (Compulsory Security Stamp), SMTP over SSL
 1-5גיליונות
קיפול ללא חיבור
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
		
ממשק מארח
מידות (ר'xע'xג')
 996x 730 x  1,126מ"מ
Ethernet x 2
			
 112ק"ג
		
משקל
אביזרים
4 GB
		
זיכרון
מגש  Multi Bypassלגיליונות כרזה מסוג  S6קיבולת נייר  50גיליונות
מגש  RT4050 DLTבקיבולת גבוהה ()LCT
1 TB
		
 HDDפנימי
		
גודל נייר
עד  330 700 xמ"מ
קיבולת נייר  2,200גיליונות
		
מערכת הפעלה
Windows Embedded 8.1 Pro
C
 6.3ק"ג  ond
		
משקל נייר
 50 - Bק"ג  over
גודל נייר
עד  330 488 xמ"מ
,)IPv4/IPv6( T SMB
 CP/IP
		
פרוטוקול רשת
( 52-300גר' למ"ר)
			
 6.3ק"ג Bond  50 -ק"ג  over
משקל נייר
 52-300( Cגר' למ"ר)
)(std.PCL6/5c(std.),Adobe PostScript 3
		
תיאור מדפסת
מגש הכוונת גיליונות כרזה עבור  A3/11"x17" LCITסוג S6
658

x 869 x 730
ג')
מידות (ר'xע'x
מ"מ
שפה
 250גיליונות
		
קיבולת נייר
 82ק"ג
משקל
1200 X 4800 dpi
רזולוציית הדפסה
		
גודל נייר
עד  330 700 xמ"מ
מגש  RT4020בקיבולת גבוהה ()LCT
עד dpi 600
רזולוציית סריקה
C
 6.3ק"ג  ond
		
משקל נייר
 50 - Bק"ג  over
קיבולת נייר  4,400גיליונות
( 52-300גר' למ"ר)
			
:PS3  138גופנים:PCL/  80גופני AGFA
		
גופנים
גודל נייר
 216 279 xמ"מ
מגש פלט מסדרת  SR4000לגיליונות כרזה מסוג S6
דרך צג לוח הפעלה בMFP-
		
לוח הפעלה
 36 - Bק"ג  over
 6.3ק"ג  ond
משקל נייר
 52-216( Cגר' למ"ר)
גיליונות
50
		
קיבולת נייר
סטנדרטיCommand WorkStation 5, Fiery :
		
כלי שירות
x 352 x 540 625
ג')
מידות (ר'xע'x
מ"מ
		
גודל נייר
עד x 330  700מ"מ
סריקה ,כלי מחיקת מדפסת,Fiery Web Tools , Fiery VUE
 20ק"ג
משקל
C
 6.3ק"ג  ond
		
משקל נייר
 50 - Bק"ג  over
אופציונליFiery Impose, Fiery Compose, Color Profiler Suite ES-2000, :
מגש חוצץ כיסוי מקור יחיד CI4040
למ"ר)
גר'
52
300
(
			
Graphic Arts Package Premium Edition Upgrade, FACI Furniture Bundle, HDD
 140 216 xמ"מ x 279 - 432
נייר
גודל
מ"מ
מגש פלט מסדרת  SR5000לגיליונות כרזה מסוג S6
Security
 7.7ק"ג Bond  36 -ק"ג  over
משקל נייר
 64-216( Cגר' למ"ר)
 200גיליונות
		
קיבולת נייר
כלי ניהול צבעים
ColorWise
 200גיליונות
קיבולת הערמה
		
גודל נייר
עד  330 700 xמ"מ
			
כיול
( ES-2000אופציונלי)
מידות (ר'xע'xג')
x 500  600 600 xמ"מ
C
 6.3ק"ג  ond
		
משקל נייר
 50 - Bק"ג  over
ק"ג
12
משקל
V/6.0A/50-60 Hz 100-240
		
דרישות חשמל
( 52-300גר' למ"ר)
			
מגש חוצץ כיסוי מקור דואלי CI4020 2
W 350
מקסימום צריכת חשמל
יחידת  FD4000לריבוי קיפולים
488

x
330
מ"מ
216

x
140
נייר
גודל
מ"מ
מידות (ר'xע'xג')
x 212  483 489 xמ"מ
מצב גיליון יחידZ-Fold, Half-Fold/Print :
		
סוג הקיפול:
 19.5ק"ג
		
משקל
 7.7ק"ג Bond  36 -ק"ג  over
משקל נייר
 64-216( Cגר' למ"ר)
inside, Half-Fold/Print outside, Letter Fold-in/ Print inside, Letter Fold-in/Print
קיבולת הערמה  200גיליונות  2 xמגשים
outside, Letter Fold-out, Double Parallel/Print inside, Double Parallel/Print
מידות (ר'xע'xג')
 540 730 x 1,270 xמ"מ
חומרים מתכלים ותפוקות
outside, Gate-Fold/Print inside, Gate-Fold/Print outside
 45ק"ג
משקל
 33,000הדפסות*
		
שחור:
מצב גיליונות מרוביםHalf fold, Letter Fold-in, Letter Fold-out :
יחידת גימור  SR4120ל 3,000-גיליונות עם מהדק ל 65-גיליונות
 24,000הדפסות*
		
ציאן:
279

x
216

:
Z
קיפול
יחיד:
גיליון
מצב
		
נייר:
גודל
מ"מ
 24,000הדפסות*
		
מגנטה:
קיבולת (מגש טיוטה)
 250גיליונות ( 216 279 xמ"מ או קטן יותר)
 305 457 xמ"מ ,חצי קיפול 216 : 279 xמ"מ  330 - 488 xמ"מ; קיפול מכתבים:
 24,000הדפסות*
		
צהוב:
 50גיליונות (x 216  356מ"מ או גדול יותר)
 216 279 xמ"מ x 305 -  457מ"מ; קיפול מקביל כפול 216 : 279 xמ"מ 305 -
 94,000הדפסות*
בקבוק פסולת טונר:
x 216  279מ"מ  3,000 -גיליונות
קיבולת (מגש הסטה)
 457 xמ"מ; קיפול :Gate x 216  279מ"מ  305 - 457 xמ"מ מצב גיליונות
*מבוסס על  8.75%כיסוי ( .)A4/LTהתפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם
 216 356 xמ"מ x 330 -  488מ"מ  1,500 -גיליונות
לתמונות המודפסות ולגורמים נוספים.
מרובים :חצי קיפולx 216 :  279מ"מ 330- 488 xמ"מ; קיפול  Letterפנימה216 :
 140 216 xמ"מ x 330 -  488מ"מ
גודל נייר
לביצועים ולתפוקה מיטביים ,מומלץ להשתמש בחלקים ובחומרי אספקה
 279 xמ"מ x 305 -  457מ"מ; קיפול  Letterהחוצה 216 : 279 xמ"מ  216 -x
52
220
(
C

 36 - Bק"ג over
מגש טיוטה 6.3 :ק"ג  ond
משקל נייר
גר'
מקוריים של .Ricoh
 356מ"מ
למ"ר)
המפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה על כך.
x 470 x 980  730מ"מ
מידות (ר'xע'xג')
 52-360( Cגר' למ"ר)
מגש הסטה 6.3 :ק"ג Bond  59 -ק"ג  over
 92ק"ג
		
משקל
הידוק
 216 279 xמ"מ x 279 -  432מ"מ  65 -גיליונות
מיקום ההידוק עליון ,תחתון 2 ,סיכות ,שיפוע עליון
מידות (ר'xע'xג')
x 657  730 980 xמ"מ
 38ק"ג
משקל

www.ricoh-usa.com
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