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Minőség és megbízhatóság,  
amire szüksége van, azzal a 
mérettel és megfizethetőséggel, 
amit szeretne.
A RICOH Pro C5300s/C5310s megfelelően méretezett megoldásként egyesíti a kiváló minőségű 
színes nyomtatást a kivételes hordozókezeléssel, nagy teljesítménnyel, valamint utómunkálati 
opciók széles választékával. A professzionális szintű sebességgel és fejlett technológiák 
alkalmazásával teljes körű csomagot alkot. Mindez pedig kompakt méretben.

Ragadjon meg és fordítson előnyére még több lehetőséget.

• Nagy produktivitású színes nyomtatás akár 80 lap/perc sebességgel

• Kivételes képminőség a VCSEL lézerrel akár 2400 × 4800 dpi felbontásban

• A kategória legjobb hordozó támogatása különleges alapanyagokhoz, hosszú ívekhez és 
nagyobb papírsúlyhoz 

• Precíz regisztráció és konzisztens színek a kiválóbb minőségű munkákhoz

• Automatikus kétoldalas nyomtatás akár 330mm × 487mm méretben, 360 gsm papírsúlyig

• Intuitív felhasználói vezérlés a 10 hüvelykes okos kezelőpanellel

• Utómunkálati opciók széles választéka a nagyobb rugalmasság érdekében 

• Ricoh és EFI vezérlők választéka a munkafolyamatoknak megfelelően

• Integráció a Ricoh szoftvermegoldásaival a mérhető eredményeket hozó hatékonyság 
megteremtéséhez — a mintanyomtatástól a feladatok és eszköz kezeléséig 



A megfelelő funkciók. 
Megfelelő méretben. A megfelelő helyen.

Marketing ügynökségek
Segítse hozzá cégét több megrendeléshez a kompakt és 
sokoldalú színes nyomtatóval, amely egyszerűen 
használható, és minimális karbantartást igényel.

• Álljon készen mindig professzionális termékek 
előállítására, amelyek vibráló színeikkel és hibátlan 
képminőségükkel kifejezik ötleteik zsenialitását.

• Tegye lehetővé csapatainak, hogy felfedezhessék 
kreativitásukat, és még több hordozó típuson 
valósíthassák meg teljesen elképzeléseiket.

• Készítsen látványos anyagokat az ügyfelek általi 
jóváhagyáshoz, és nyomdai szolgáltatóként igazolja, 
hogy az elképzelések a terveknek megfelelően 
valósulnak meg.

• Élvezze a kényelmet, amit a professzionális 
utómunkálatok adnak modern kivitelben.

Házon belüli nyomtatás 
Tartson házon belül még több munkát, és tartsa fenn 
nélkülözhetetlen erőforrását egy megfizethető rendszerrel, 
amely növeli a produktivitást és hatékonyabbá tesz 
mindent. 

• Szárnyalja túl az ügyfelek elvárásait precíz regisztrációval 
és további színek előállításának képességével.

• Kínáljon még több alkalmazást hordozók széles 
választékával, ideértve a különleges alapanyagokat, 
szintetikus anyagokat, borítékokat és hosszú íveket.

• Hozzon létre professzionálisan elkészített füzeteket, 
oktatási segédanyagokat, marketing anyagokat és sok 
minden mást jelölőkkel és vastag borítóval.



Nyomdai szolgáltatások
Ne terhelje nagy volumenű rendszereit kis szériás munkákkal, 
egyensúlyozza ki a terhelést, és növelje a hasznot.

• Készítsen mintapéldányokat az ügyfeleknek különleges 
munkák esetén, ahol a színegyezés jóváhagyása szükséges.

• Legyen egy kiváló minőségű, megbízható rendszere, 
amelyen a sürgős munkákat és a terhelési csúcsokat 
kezelni tudja.

• Nyomtasson igény szerint, például szórólapokat, 
betétlapokat és képeslapokat bevonatos vagy nagy 
súlyú hordozókra.

Franchise/Nyomtatási szolgáltatás: 
Bővítse üzleti tevékenységét egy dedikált színes nyomtatóval, 
ami könnyedén kezeli a hordozók széles választékát.

• A megbízható teljesítmény és intuitív vezérlés minden 
szinten leegyszerűsíti a rendszer működtetését az 
operátorok számára.

• Határozzon meg prémium árakat a vibráló színekkel, precíz 
regisztrációval és a képek kiváló minőségű reprodukciójával. 

• Kínáljon ügyfeleinek még egyedibb lehetőségeket 
különleges alapanyagokkal és állítson elő nagy értékű, 
igény szerinti termékeket a hosszú ívek alkalmazásával.

Üzleti tevékenysége sikere a technológián múlik, amelynek segítségével 
megvalósíthatja céljait a produktivitás és nyereség terén. Kiváló minőségű 
eredményeket érhet el, amely kielégíti a legfontosabb ügyfelei igényeit. 
A RICOH Pro C5300s/C5310s mindkettőt megvalósítja — briliáns módon.



Konfiguráljon valódi end-to-
end megoldást robusztus 
utómunkálati opciókkal és 
szoftverrel, ami illeszkedik a 
munkafolyamatához.

Nagy teljesítményű 
vezérlők a munkafolyamat 
kezeléséhez.

A RICOH Pro C5300s/C5310s alapfelszereltségének 
része a Ricoh sokoldalú GW vezérlője, és két egyedi 
EFI opciót kínál. A beágyazott Fiery E-27B robusztus 
feladat- és színkezelést nyújt, míg a szerveralapú 
Fiery E-47B még nagyobb teljesítményt biztosít a 
magasabb szintű teljesítményhez és vezérléshez a 
feladatok feldolgozásában — az előkészületektől a 
befejezésig.

1    Állítson elő színes füzeteket házon belül pár 
kattintással: Válassza a 3500 lapos SR5120 füzetkészítő 
finisert gerinctűzött füzetek készítéséhez akár 30 lap/120 
oldal terjedelemben. Teljesen automatikus spirálkötésű 
füzetekhez válassza a GBC StreamWire opciót.

2    Biztosítsa a folyamatos működést: Az SK5040 nagy 
kapacitású kötegelővel akár 5000 lapot tud egymásra 
helyezni, és a kerekes kézikocsival könnyedén mozgatni.

3    Küszöbölje ki az offline manuális beszúrást: Szereljen 
fel egytálcás vagy kéttálcás fedőlap beszúrót az előre 
nyomtatott betétlapok és fedőlapok adagolásához a 
munkafolyamatban.

4    Csökkentse minimálisra a hulladékot: Csökkentse a 
festék összetapadását az egymásra helyezett bevonatos 
papíron. Használja az opcionális átvezető egységet a 
hordozó lehűtéséhez, mielőtt az utómunkálati egységbe 
küldené.
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5    Javítson a termelékenységen a könnyebb 
feldolgozhatósággal: Szerelje fel az opcionális 
simítóegységet, hogy minimális legyen a papír elhajlása, 
és jobban kötegelhető legyen.

6    Egyszerűsítse az információk rögzítését: Másoljon és 
szkenneljen akár 240 kép/perces sebességgel a standard 
220-lapos dokumentum adagolóval, amely egyetlen úttal 
szkenneli a kétoldalas, színes eredetiket.

7    Váljon ismertté a nyomatai kimagasló minőségéről: 
Állítson elő briliáns színeket és észrevétlen, finom 
átmeneteket a VCSEL lézer technológiával és PxP-EQ 
toner technológiával.

8    Töltse után a papírt leállás nélkül: Hagyatkozzon az 
aktív tálcajelzőkre, amelyek mutatják, hogy melyik tálca 
van használatban, így más tálcákat megtölthet, miközben 
a rendszer tovább működik.

9    Szerezzen tudomást róla azonnal, ha a rendszer 
beavatkozást igényel: A státuszjelző oszlop a helyiség 
bármelyik pontjáról látható.

10    Gyorsítsa a feladatokat utasításokkal: Hajtsa végre 
gyorsan és könnyen a feladatokat a 10 hüvelykes okos 
kezelőpanellel, ami a tabletekhez hasonló jellemzőkkel 
rendelkezik.

11    Pontos oldalak közötti regisztráció: A BU5030 
papírátvezető egység, ami vákuumadagolós 
nagykapacitású tálcához szükséges, precíz regisztrációt 
garantál ezen a kompakt alapterületen is.

12    Nyomtasson nagy mennyiségeket: Az RT5120 
vákuumadagolós nagykapaticású tálcával 4400 lapot 
képes befogadni, és használható akár 360 gsm súlyú 
papírral is, legfeljebb 330mm × 487mm méretben. 
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Kiemelkedő kivitel, amely minden szinten jól teljesít.
Kimagasló termék kompakt alapterülettel, kompromisszumok nélkül.

• Az intelligens jellemzők között van a 10 hüvelykes okos kezelőpanel, amely intuitív felhasználói élményt 
biztosít. 

• Az operátor által cserélhető egységek (ORU) lehetővé teszik az ütemezett rutin karbantartási feladatok 
végrehajtását, ezzel biztosítva, hogy a rendszer üzemkész és működik, amikor leginkább szüksége van rá. 

• Az aktív tálcajelző segítségével a hordozók menet közben tölthetők, ami növeli a hatékonyságot a 
hosszabb szériáknál és kevesebbszer kell megzavarni a működést. 

Segít a cégének a nagyobb teljesítmény elérésében.
Szerezzen versenyelőnyt a munkaigényes beállításokat csökkentő jellemzőkkel, csökkentse 
minimálisra a hulladékot és érjen el következetesen kiváló minőségű eredményt.

• A hat hordozó adagolási pont kellő rugalmasságot ad a termelési sebesség felgyorsításához, minimális 
beavatkozás mellett — ezáltal kivételes eredmények érhetők el határidőre és a költségkereten belül. 

• A beépített szenzorok automatikussá teszik az oldalak közötti regisztrációt, és kiváló minőségű eredményt 
produkálnak kétoldalas névjegyek, marketing levelek, könyvek, prospektusok és meghívók esetén.

• Az end-to-end megoldások a Web-to-Printhez és változó adatok nyomtatásához lehetővé teszik, hogy 
még több munkát vállaljon és javuljon az ügyfelek felé a válaszadási aránya.

Valósághű színek, amire az ügyfeleinek szüksége van.
Élvezze a Ricoh nagy volumenű, díjnyertes rendszereivel azonos képalkotó technológiákat, és 
valósítsa meg a lehető legnagyobb részletességet a legjobb hatás érdekében.

• A Ricoh VCSEL technológiája az iparág legnagyobb pixelsűrűségét (4800 dpi) biztosítja a legélénkebb 
képekhez és élesen elkülönülő szöveghez.

• A párhuzamos kalibrálás kiváló képminőséget biztosít és következetes színeket oldalról oldalra, ezért 
magabiztosan egyeztetheti az egyes márkák színeit, és még a legigényesebb ügyfeleket is ki tudja 
szolgálni.

• A szabadalmaztatott PxP-EQ festék javítja a képek egységes megjelenését texturált alapanyagokon és 
fényes hordozókon.

Innovatív technológia 
Kimagasló színek. Nagy produktivitás.



Kivételes papírkezelés és professzionális utómunkálatok.
Állítson elő értékes termékeket, és tartsa házon belül a korábban kiszervezett feladatokat.

• Az end-to-end utómunkálati opciók között megtalálható a hagyományos tűzés és lyukasztás GBC 
lyukasztóval, beépített többszörös hajtogatás, valamint borító beszúrás, ami lehetővé teszi az előre 
nyomtatott betétlapok beillesztését a munkafolyamatba.

• Emelje a szintet az új SR5120 füzetkészítő finiserrel gerinctűzött könyvekhez akár 120 oldal terjedelemben, 
és akár 350 gsm súlyú borítókkal.

• A bevonatos hordozót alkalmazó munkafolyamatok esetén a vákuumos adagolású LCIT nagy segítséget 
nyújt a két többtálcás adagolóval hosszabb feladatokhoz. 

Több hordozó. Több alkalmazási lehetőség. Több nyereség.
Bővítse ügyfélkörét szemet gyönyörködtető kiadványokkal, függetlenül attól, hogy milyen iparágat 
szolgál ki.

• Egyszerűsítse a feladatok beállítását és érjen el optimális eredményt az 1000 előre beállított vagy egyedileg 
létrehozott profilokkal, melyeket az intuitív médiatárból választhat ki. 

• Készítsen lenyűgöző posztereket, nyomtatott elválasztólapokat, könyvborítókat, borítós, teljes méretű és 
háromba hajtott prospektusokat és még sok minden mást.

• Hozza létre alkalmazási lehetőségek széles választékát a kiterjedt hordozó választék segítségével, amely a 
könnyű fényes lapoktól a legérdekesebb szintetikus és texturált alapanyagokig terjed. 

Teljes körű megoldás szoftverekkel és szolgáltatásokkal.
Hasznosítsa a Ricoh szakértelmét, és használja ki RICOH Pro C5300s/C5310s készüléke teljes 
potenciálját. Tapasztalt csapatunk felméri az igényeit, és megoldást javasol, amellyel elérheti céljait.

• Bízzon egy olyan partnerben, amely heti 7 napon 24 órás támogatást nyújt, és az egyik legnagyobb 
szolgáltató, amely 100%-ban a termelésre koncentrál.

• Növelje az előzetes nyomtatás sebességét és pontosságát a TotalFlow® Prep segítségével, és automatizálja 
nyomdaipari tevékenységét a TotalFlow® BatchBuilderrel, egy olyan megoldással, amely a tulajdonságok 
szerint csoportosítja a feladatokat.



Műszaki adatok
Standard üzemmódok Másolás/Nyomtatás/Szkennelés
Nyomtatás/Másolás  4-dobos, száraz elektrosztatikus átviteli rendszer
 belső továbbítószalaggal
Fixálás  Olaj nélküli szalagillesztési módszer
Festék Színes PxP-EQ festék
Papír regisztráció Szenzoros és opcionális mechanikus 

regisztráció
Dokumentum adagoló 220 lapos ADF, egyutas színes
 kétoldalas szkenneléssel akár 240 kép/perc 

sebességig
Kezelőpanel Színes 10,1 hüvelykes okos kezelőpanel
Kimeneti sebesség (A4) Pro C5310S: 80 lap/perc (52 - 256 gsm)
 56 lap/perc (256,1 – 360 gsm) 
 Pro C5300S: 65 lap/perc (52 - 256 gsm)
 50 lap/perc (256,1 – 360 gsm)
Első másolat elkészülési ideje Pro C5310S: (FC) Kevesebb, mint 9,6 

másodperc
 (FF) Kevesebb, mint 8,1 mp
 Pro C5300S: (színes) Kevesebb, mint 11 mp
 (FF) Kevesebb, mint 9,2 másodperc 
Max. havi mennyiség  150 000
Csúcsterhelés  450 000
Felbontás VCSEL: 2400 x 4800 dpi
 Nyomtatás: 1200 x 4800 dpi 
 Másolás: 600dpi
 Szkennelés: 600dpi
Papírkapacitás  1. tálca: 2500 lap (1250 x 2)
 2 – 3. tálca: 550 x 2
 Kézi adagolótálca: 250 lap
Teljes standard
Papírkapacitás  3850 lap
Teljes max. papírkapacitás 8550 lap
Papírméret  1. tálca: 210 – 305mm (Sz) x 210 – 439mm (H)
 2 – 3. tálca: 100 - 330,2mm (Sz) x 139,7 – 

487,7mm (H)
 Kézi adagoló: 90 – 330,2mm (Sz) x 139,7 – 

1260mm (H), Boríték
Papírsúly  1 – 3. tálca: 52 – 300 gsm
 Kézi adagoló: Fedőlap 52 – 360 gsm
 Automatikus kétoldalas: 360 gsm 52 – 360 gsm
Maximális nyomtatható terület 323 × 480mm
Bemelegedési idő Kevesebb, mint 120 másodperc
Max. áramfogyasztás  3840 W vagy kevesebb
Áramellátási követelmények  208 – 240V, 16A, 60 Hz (dedikált)
Méretek (Sz x Mé x Ma)  799 × 880 × 1648mm
 (ADF-fel és státuszjelző oszloppal együtt)
Súly  Kevesebb mint 262kg

Nyomtatásvezérlő
E-47B EFI színes vezérlő
Fiery rendszer verzió  Fiery FS400 Pro
Konfiguráció  Szerver típus
Memória  8GB RAM
CPU  Intel Core i5-6500 processzor
 (3,2GHz, legfeljebb 3,6GHz Turbóval)
HDD  1TB SATA
Operációs rendszer  Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

E-27B EFI színes vezérlő
Fiery rendszer verzió  Fiery FS400 Pro
Konfiguráció  Beágyazott típus
Memória  4GB 
CPU  Intel Pentium processzor G4400 3,3GHz
HDD  500GB
Operációs rendszer  Linux

Tartozékok
A4/LT nagykapacitású adagolótálca (LCIT RT4060)
Papírkapacitás  4400 lap
Papírméret  210 × 297mm
Papírsúly  52 – 300 gsm
Méretek (Sz x Mé x Ma)  352 × 540 × 625mm
Súly  20kg

A3/DLT nagykapacitású adagolótálca (LCIT RT5140)
Papírkapacitás  2200 lap
Papírméret  Legfeljebb 330 × 487mm
Papírsúly  52 – 300 gsm
Méretek (Sz x Mé x Ma)  869 × 730 × 658mm
Súly  83kg

Banner papírvezető tálca S6 típusú A3 LCIT-hez
Papírkapacitás  250 lap
Papírméret  Legfeljebb 330 × 700mm
Papírsúly  52 – 300 gsm

Vákuumos adagolású nagykapacitású tálca (LCIT RT5120)
Papírkapacitás  4400 lap (2200 lap x 2 tálca)
Papírméret  Legfeljebb 330 × 487mm
Papírsúly  52 – 360 gsm
Méretek (Sz x Mé x Ma)  1054 × 730 × 1000mm
Súly  230kg
Szénmentes papírral használható
az opcionális S13 típusú szénmentes papíregységgel

BU5030 papírátvezető egység (az RT5120 LCIT-hez szükséges)
Mechanikus regisztrációval
Méretek (Sz x Mé x Ma)  225 x 730 x 1000mm
Súly  41kg

S9 vákuumos adagolású banner papírtálca
Papírkapacitás  730 lap
Papírméret  Legfeljebb 330 x 700mm
Papírsúly  52 – 360 gsm

Kézi adagolótálca (BY5020)
Papírkapacitás  550 lap
Papírméret  Legfeljebb 330 × 487mm
Maximális papírméret  akár 330 × 700mm  

az opcionális S9 típusú kézi banner  
adagoló tálca használatával

Papírsúly  52 – 216 gsm

Fedő-/hátlap adagoló (CI5050)
Papírkapacitás  200 lap (200 lap x 1 tálca)
Papírméret  Legfeljebb 297 × 432mm
Papírsúly  Borító 64 – 216 gsm
Méretek (Sz x Mé x Ma)  500 × 600 × 600mm
Súly  12kg

Fedő-/hátlap adagoló (CI5040)
Papírkapacitás  400 lap (200 lap x 2 tálca)
Papírméret  Legfeljebb 330 × 487mm
Papírsúly  Borító 52 – 350 gsm
Air Assist  támogatás
Dupla lapadagolás észlelés  támogatás
Méretek (Sz x Mé x Ma)  740 × 730 × 1290mm
Súly  50kg

FD5020 többszörös hajtást végző egység
Hajtás típusa  Egylapos mód: Z-hajtás, félbehajtás/nyomat 

belül, félbehajtás/nyomat kívül, behajtás/
nyomat belül, behajtás/nyomat kívül, kihajtás, 
dupla párhuzamos/nyomat belül, dupla 
párhuzamos/nyomat kívül, két oldalról 
behajtás/nyomat belül, két oldalról behajtás/
nyomat kívül

 Többlapos mód: félbehajtás/nyomat belül, 
félbehajtás/nyomat kívül, behajtás/nyomat 
belül, behajtás/nyomat kívül, kihajtás

Papírméret  Egylapos mód: Z-hajtás:  
210 × 297mm – 297 × 420mm;  
félbehajtás: 210 × 297mm –  
330 × 487,7mm; hajtás:  
210 × 297mm – 297 × 420mm;  
dupla párhuzamos hajtás: 210 × 297mm – 297 
× 420mm; két oldalról behajtás:  
210 × 297mm – 297 × 420mm

 Többlapos mód: félbehajtás:  
210 × 297mm – 330 × 487,7mm;  
behajtás: 210 × 297mm –  
297 × 420mm; kihajtás:  
210 × 297mm – 210 × 356mm

Papírsúly  Egylapos mód: 64 – 105 gsm
 Többlapos mód: 64 – 80 gsm
Méretek (Sz x Mé x Ma)  470 × 980 × 730mm
Súly  92kg

Nagy kapacitású kötegelő (SK5040)
Papírkapacitás  5000 lap 
Proof tálca További 250 lap
Papírsúly  52 – 360 gsm
Kerekes kézikocsi  Standard és opcionális további  

kocsik kaphatók
Méretek (Sz x Mé x Ma)  900 × 730 × 1000mm
Súly  Kötegelő:120kg; Kerekes kézikocsi: 15kg

RICOH Pro C5300s/C5310s 
Rendszer specifikációk



Másolatkiadó tálca, M42 típus
Papírkapacitás  500 lap 
Papírméret  Legfeljebb 330 x 487mm
Papírsúly  52 – 360 gsm
Méretek (Sz x Mé x Ma)  350 × 500 × 170mm
Súly  2,2kg

3000 lapos finiser 65 lapos tűzővel (SR5090)
Eltolásos tálca
Papírkapacitás  3000 lap
Papírsúly  Borító 52 – 360 gsm
Proof tálca
Papírkapacitás  250 lap
Papírsúly  Borító 52 – 216 gsm
Papírméret  148 × 210mm – 330 × 487,7mm
Kimeneti jogger  Opcionális
Hűtőventilátor Opcionális
Lyukasztó, 2/4 lyukas Opcionális 
Tűzés 
Papírméret  B5-A3 SEF 65 lapig
Tűző papírsúly  Legfeljebb 105 gsm
Tűzési pozíció  Felső, alsó, 2 tűzés, felső ferde
Méretek (Sz x Mé x Ma)  1113 x 730 x 1490mm
Súly  160kg

2000 lapos füzetkészítő finiser 65 lapos tűzővel (SR5100)
Eltolásos tálca
Papírkapacitás  2000 lap
Papírsúly  Borító 52 – 360 gsm
Proof tálca
Papírkapacitás  250 lap 
Papírsúly  Borító 52 – 216 gsm
Kimeneti jogger  Opcionális
Hűtőventilátor Opcionális
Lyukasztó, 2/4 lyukas  Opcionális 
Tűzés
Papírt  B5-A3 SEF 65 lapig
Papír súly Legfeljebb 105 gsm
Pozíció  Felső, alsó, 2 tűzés, felső ferde
Gerinctűzés
Papírméret  210 × 297mm – 330 × 420mm
Papírsúly  64-80 gsm – akár 20 lap
Pozíció  2 középen
Méretek (Sz x Mé x Ma)  657 × 730 × 980mm 
Súly  53kg

4500 lapos finiser 100 lapos tűzővel (SR5110)
Papírkapacitás
Alsó eltolásos tálca  3500 lap
Felső eltolásos tálca  1000 lap
Papírsúly Borító 52 – 360 gsm
Lyukasztó, 2/4 lyukas  Opcionális 
Méretek (Sz x Mé x Ma)  1113 × 730 × 1490mm
Súly  135kg

3500 lapos füzetkészítő finiser 100 lapos tűzővel (SR5120)
Papírkapacitás
Alsó eltolásos tálca  2,500 lap
Felső eltolásos tálca  1000 lap
Papírsúly Borító 52 – 360 gsm
Lyukasztó, 2/3 lyukas Opcionális 
Gerinctűző Borító 52 – 350 gsm
Papírméret  182 x 257mm x 330 × 487,7mm
Papírsúly  52 – 80 gsm legfeljebb 30 lap / 120 oldal
Méretek (Sz x Mé x Ma)  1113 × 730 × 1490mm
Súly  160kg

Füzet élvágó (TR5050)
Élvágás típusa  Egyoldali él
Élvágás kapacitása  Legfeljebb 30 tűzött és hajtott lap /  

120 oldal (80 gsm)
Papírméret  182 x 257mm x 330 × 487,7mm
Kötegelési kapacitás  Legfeljebb 60 köteg
Korlátlan kötegelés  Támogatott
Méretek (Sz x Mé x Ma)  1115 × 592 × 556mm
Súly  75,29kg

GBC StreamPunch Ultra
Papírméretek  A4 LEF, SEF, SEF dupla lyukas
 A5 LEF
 A3 SEF SEF dupla lyukas
 SRA3 SEF SEF dupla lyukas
 SRA4 LEF, SEF, SEF dupla lyukas
Papírsúly  Borító 75 – 300 gsm
 Bevonatos 120 – 300 gsm
Elválasztólap lyukasztás  Támogatott
"Two-Up" lyukasztás  Támogatott
Méretek (Sz x Mé x Ma) 445 × 729 × 1001mm
Súly  100kg

GBC StreamWire (GBC StreamPunch Ultra szükséges)
Papírméterek  210 × 297mm (LEF)
Papírsúly  Borító 75 – 300 gsm
Hurkok száma  210 × 297mm (LEF) – 32 hurok
StreamWire Supply  Fekete, fehér vagy ezüst
 Legfeljebb 30, 50, 60, 70 vagy 80 lap
Elválasztólap készlet  Támogatott
Méretek (Sz x Mé x Ma)  864 × 965 × 864mm
Súly  227kg

Plockmatic négyzetes hajtó és vágó
Élvágás típusa  Egyoldali él
Háromoldalas élvágás Manuális adagolás az Operátor  

által támogatott folyamatban
Hajtás típusa Négyzetes hajtás
Élvágás kapacitása  Legfeljebb 30 tűzött és hajtott lap /  

120 oldal (80 gsm)
Papírméret  182 × 257mm – 330 × 487,7mm
Méretek (Sz x Mé x Ma)  1760 × 660 × 1064mm
Súly  178kg

Plockmatic PBM350e füzetkészítő
Papírméret  210 × 297mm – 297 × 420mm
Papírsúly  Borító 64 – 300 gsm
Kötegméret  2 – 35 lap – 80 gsm
 2 – 50 lap – 80 gsm  

(PBM500 fejlesztőkészlet szükséges)
Méretek (Sz x Mé x Ma)  1420 × 899 × 701mm
Súly  135kg
Opcionális  élvágó modul, könyv hajtogató modul,  

fedőlap adagoló, forgó hajtásvágó

További tartozékok
DU5080 simítóegység, S9 típusú papírátvezető egység, BU5020 papírátvezető 
egység
Hordozóészlelő egység, M42 PostScript3 egység, IPDS egység
M42 típus, VM kártya típus P18, M13 típusú OCR egység

Kellékanyagok
CMY festék Kapacitás 26000 nyomat/palack*
K festék Kapacitás 31000 nyomat/palack*
Festékhulladék palack Kapacitás  110000 nyomat/palack*
*8,75% fedettség mellett (A4)

Támogatott munkamenet megoldások
Ricoh Streamline NX, Ricoh Global Scan NX, Ricoh Integrated Cloud
Environment, Ricoh Smart Integration, RICOH ProcessDirector™,
RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager,
RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, 
EFI® DigitalStoreFront™, CGS/ORIS Lynx & Evaluate,
EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery™ Graphic Arts Pro,
EFI Fiery ColorRight, EFI Fiery Automation, DirectSmile™,
EFI Fiery Central, Objectif Lune

A műszaki adatok külön értesítés nélkül megváltoztathatók.
A jóváhagyott hordozók listáját kérje a Ricoh-tól.
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