
Nadčasová technológia na dosah ruky
Koniec nepríjemností so zastaranými zariadeniami, inteligentná kancelárska technológia, z ktorej nie sú všetci vystresovaní, je tu.

Naše nové multifunkcie sú inteligentnými zariadeniami, ktoré ste si vždy priali mať na skenovanie, kopírovanie a tlač dokumentov vo

formáte A4. Majú inteligentný dotykový ovládací panel a využívajú tú najmodernejšiu technológiu.

Už nemusíte používať staré zariadenia až do ukončenia zmluvy. Automaticky aktualizovaný softvér a možnosť pridávania

dodatočných funkcií je presne to, čo teraz užívatelia potrebujú. Vaše multifunkčné zariadenia budú vždy pripravené. Môžete tlačiť,

kopírovať a skenovať viac typov dokumentov, a to rýchlejšie aj na diaľku bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. A pri používaní

našich zariadení určite oceníte, že naše modelové rady multifunkcií A3 aj A4 pracujú na rovnakom princípe.

Multifunkcie tohto radu tlačia rýchlosťou 30-43 str./min. a vďaka viac zásobníkom papiera si poradí s akýmkoľvek typom tlače. Okrem

toho zásobníky pojmú viac papiera ako predchádzajúce modely, takže strávite menej času jeho doplňovaním. Navyše nebudete

musieť platiť žiadne ďalšie služby a doplnky. Ak si vyberiete model, ktorý dokáže tiež zošívať a faxovať, budete mať v jedinom

inteligentnom zariadenia k dispozícii všetky potrebné funkcie.

Inteligentné farebné zariadenia A4

IM C300
IM C300F
IM C400F
IM C400SRF

Kopírka Tlačiareň Skener Fax



Súčasné multifunkčné zariadenia musia držať krok s
dynamicky sa meniacim digitálnym pracovným prostredím

Škálovateľné možnosti spracovania dokumentov, ktoré
rastú spolu s vaším biznisom
Moderné zariadenia spolu navzájom komunikujú. Prečo by
vaše multifunkčné zariadenie malo byť iné? Pomocou
zariadení značky Ricoh môžete skenovať dokumenty do
priečinka v sieti, ale aj do aplikácií tretích strán a cloudových
služieb. Vy rozhodujete o tom, ktoré funkcie bude mať vaše
zariadenie. Na zariadení vidíte iba tie aplikácie, ktoré
používate, čo vám umožní rýchly a bezproblémový prístup k
nim.

Bezpečné spracovanie vašich dokumentov a dát
Multifunkčné zariadenia Ricoh majú vlastný operačný systém,
aby sa zaistila ich úplná bezpečnosť. Máte tak úplnú kontrolu
nad tým, kto môže vidieť dokumenty, ktoré spracúvate. Vaše
multifunkčné zariadenie môže prepisovať údaje na konci
každého cyklu tlače, takže nikdy nedôjde k úniku žiadnych
citlivých informácií. Sami môžete rozhodnúť, kto bude mať
prístup k jednotlivým dokumentom, stačí len nastaviť
prístupové oprávnenia.



Trvalo udržateľný dizajn, ktorý vás zavedie ďaleko do
budúcnosti
Multifunkčné zariadenia Ricoh sú mimoriadne energeticky
úsporné. Je pre nás rovnako dôležité ako pre vás, aby každé
nami vyvinuté zariadenie zanechalo na životnom prostredí iba
malú uhlíkovú stopu. Čo najviac dielov našich zariadení je
vyrobených z recyklovateľných materiálov, aby ste mohli byť
ekologický a zároveň znížiť náklady.

Jednoduché systémy uľahčujúce váš pracovný život
Všetky naše zariadenia fungujú rovnako, pretože využívajú
tie isté ovládacie panely a technológie. Nebudete strácať čas
tým, že sa budete snažiť prísť na to, ako sa skenuje alebo
tlačí pri každom použití nového zariadenia. 10,1-palcová
sklopná dotyková obrazovka sa používa rovnako prirodzene
ako smartfón, čo znamená, že nezrozumiteľné správy na
ovládacom paneli patria minulosti. Pridajte logo spoločnosti,
prispôsobte svoje zariadenie rôznym členom tímu a použite
ho aj na sledovanie inštruktážnych videí alebo získanie
pomoci online.

Všetky inteligentné multifunkčné zariadenia Ricoh fungujú
ako systém, čo znamená, že ku všetkým zariadeniam máte
súčasný prístup, aby ste mohli využiť celú sieť. Akékoľvek
problémy s prevádzkou sa dajú ľahko vyriešiť aj na diaľku,
takže vaše zariadenie je takmer neustále v prevádzke, čo
vám umožňuje sústrediť sa na dôležitejšie veci. Multifunkčné
zariadenia bez problémov fungujú v pozadí ako každé iné
inteligentné zariadenie, ktoré používate na rozvoj svojho
biznisu.



Konfigurácia



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF
HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

IM C300 IM C300F IM C400F IM C400SRF
VŠEOBECNE

Doba zahrievania 19 sek. 19 sek. 17 sek. 17 sek.
Rýchl. prvého výst. ČB 7,2 sek. 7,2 sek. 6,2 sek. 6,7 sek.
Rýchl. prvého výst. fareb. 8,6 sek. 8,6 sek. 7,4 sek. 7,9 sek.
Rýchlosť kontinuál. výstupu 30 str.⁄min. 30 str.⁄min. 43 str.⁄min. 43 str.⁄min.
Pamäť (max.) 2 GB
HDD (max.) 2 GB
Hmotnosť 47 kg 47 kg 50 kg 60 kg
Rozmery (š×h×v) 498 × 561 × 510 mm 498 × 561 × 510 mm 498 × 561 × 590 mm 615 × 561 × 706 mm
Napájanie 220-240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Počet kópií Max. 999 kópií
Rozlíšenie 600 dpi
Zoom 25-400 % (krok 1 %)

TLAČIAREŇ

Tlačové jazyky štd. PCL5c
PCL6

PostScript 3 (emulácia)
PDF Direct (emulácia)

Tlačové jazyky vol. Orig. Adobe® PostScript®3™
PDF Direct Adobe®

Rozlíšenie tlače (max.) 1 200×1 200 (1-bit.)
Rozhranie štd. Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T

USB Host I/F typ A
USB Device I/F typ B

Rozhranie vol. Obojsmer. IEEE 1284/ECP
Bezdrôt. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)

Mobilná tlač Apple AirPrint™
Mopria

Google Cloud Print
NFC

Ricoh Smart Device Connector
Sieťový protokol TCP/IP (IP v4, IP v6)
Prostredie Windows® Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2

Windows® Server 2016
Windows® Server 2019

Prostredie Mac OS Macintosh OS X Native v10.11 alebo novší
Prostredie UNIX UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer

RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Prostredie SAP® R/3® SAP® R/3®
SAP S/4

SKENER

Rýchlosť skenovania (SPDF) Simpl. 40/Dupl. 80 obr./min.
Rozlíšenie (max.) 600 dpi
Režimy skenovania SD karta, URL, FTP, E-mail, Folder, USB

FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)

Okruh (Circuit) - PSTN, PBX PSTN, PBX PSTN, PBX
Kompatibilita - ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (CCITT) G3
Rýchlosť vysielania - 2 sek. 2 sek. 2 sek.
Rýchlosť modemu (max.) - 33,6 Kb⁄s 33,6 Kb⁄s 33,6 Kb⁄s
Rýchlosť skenovania - 80 str.⁄min. 80 str.⁄min. 80 str.⁄min.

PAPIER

Odporúčané formáty papiera A4, A5, B5
Vstup papiera štd. 250 hár. 250 hár. 550 hár. 550 hár.
Vstup papiera bočný zás. 100 lis.
Vstup papiera max. 2 000 hár. 2 000 hár. 2 300 hár. 2 300 hár.
Výstup papiera max. 200 hár. 200 hár. 200 hár. 250 hár.
Gramáž papiera Zásobníky: (60-163 g/m²), Bočný zás.: (60-220 g/m²), Duplex: (60-163 g/m²)
Typy papiera Normálny papier, Recyklovaný papier, Špeciálny papier, Farebný papier, Hlavičkový papier, Kartón, Predtlačený papier, Bankový

papier, Poťahovaný papier, Obálky, Štítkový papier, OHP fólie, Vzadu potlačený papier, Vodeodolný papier

EKOLÓGIA

Príkon (max.) Max. 1 200 W Max. 1 200 W Max. 1 350 W Max. 1 350 W
Príkon v rež. pripravenosti Max. 50,6 W Max. 50,6 W Max. 60,7 W Max. 60,7 W
TEC* 0,34 kWh⁄week 0,34 kWh⁄week 0,48 kWh⁄week 0,5 kWh⁄week
* Je to referenčná hodnota
založená na metóde skúšania
ENERGY STAR Ver.3.0.



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF
HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

IM C300 IM C300F IM C400F IM C400SRF
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

3× Zásobník na 550 hár. Formáty papiera: (A4, A5, B5), Gramáž: (60-163 g/m²)
Výstupná priehradka Kapacita: (100 hár.), Formáty: (A4, A5, B5), Gramáž: (60-163 g/m²)

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Faxový modul, Stredný stolík, Vysoký stolík, Nízky stolík, Pojazdný podstavec, VM karta, Orig. PostScript3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Jedn. Device
serveru, Konvertor formátu súborov, Jednotka OCR, Rozšírené zabezpečenie HDD, Jednotka pre bezpečný prepis dát, Page keeper (detek. podania viac listov), Jedn.
rozhrania počítadla, Čítačka kariet NFC, Zámok zás. papiera

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Toner čierny: 17 000 výtlačkov 17 000 výtlačkov 17 500 výtlačkov 17 500 výtlačkov
Toner azúr./ purp./ žltý: 6 000 výtlačkov 6 000 výtlačkov 8 000 výtlačkov 8 000 výtlačkov
Meranie výťažnosti - 2×A4/úloha
s 5 % pokrytím
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Všetky značky a názvy produktov sú obchodnými značkami ich právoplatných vlastníkov. Špecifikácie a vzhľad produktu sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Farby skutočného
produktu sa môžu líšiť od vyobrazenia v prospekte. Obrázky nie sú presnými fotografiami a niektoré detaily môžu byť odlišné. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Všetky práva vyhradené. Obsah a
rozvrhnutie tohto prospektu nie je možné meniť, upravovať a kopírovať a ani ho vkladať do iných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ricoh Europe PLC.


