
Inteligentná čiernobiela tlač a rýchle farebné skenovanie
Tlačiarne IM 2500(A), IM 3000(A), IM 3500(A), IM 4000A, IM 5000A a IM 6000 sú navrhnuté tak, aby zvýšili produktivitu kancelárie
vďaka funkciám, ako je vysokorýchlostné skenovanie, technológia ACT (Always Current Technology) a široká ponuka
dokončovacieho príslušenstva.

Produktový rad je vhodný pre organizácie všetkých veľkostí v rôznych odvetviach a umožňuje zjednodušiť a zefektívniť spracovanie
dokumentov tak, aby sa prispôsobilo meniacim sa požiadavkám kancelárie, a to bez kompromisov v oblasti kvality a produktivity.

Vďaka najnovším technologickým aktualizáciám a vylepšeniam je tlač na týchto inteligentných zariadeniach inteligentnejšia, rýchlejšia
a vždy aktuálna.

Tento produktový rad prináša konzistentné výsledky bez ohľadu na vaše požiadavky na tlač alebo skenovanie. Vďaka širokej ponuke
rôznych modelov zaručene nájdete multifunkčné zariadenie, ktoré na 100 % vyhovuje vašim potrebám.

Pracujte inteligentnejšie – využívajte nové aplikácie, funkcie a aktualizácie vtedy, keď ich potrebujete
Pracujte podľa svojich predstáv – široká ponuka dokončovacieho príslušenstva od interného finišera po brožúrovač
Pracujte rýchlejšie – skenujte čiernobielo a farebne rýchlosťou 120 až 240 strán za minútu
Pracujte bezpečne – viacvrstvové zabezpečenie pre správu dokumentov bez rizika

Tento produktový rad inteligentných multifunkčných čiernobielych tlačiarní je výkonný, spoľahlivý a neustále aktualizovaný pomocou
najnovšej technológie tak, aby poskytoval vysokokvalitnú tlač a skenovanie kedykoľvek a kdekoľvek.

Výkonná multifunkčná čiernobiela tlač
vo formáte A3

IM 2500(A)
IM 3000(A)
IM 3500(A)
IM 4000A
IM 5000A
IM 6000

Kopírka Tlačiareň Fax Skener



Inteligentné zariadenia Ricoh – škálovateľnosť, bezpečnosť,
udržateľnosť, jednoduchosť

Technológia, ktorá nikdy nezastará
Od inteligentných zariadení Ricoh môžete očakávať výhody
mimoriadnej kvality, vysokej spoľahlivosti a maximálnej
bezpečnosti, doplnené o prístup k najnovším technológiám
na vyžiadanie.

Vždy aktuálne
Jednoducho použite potrebné softvérové riešenia, aplikácie a
cloudové služby pre optimalizáciu práce pri spravovaní
dokumentov, čo pomôže vašim zamestnancom pracovať
inteligentnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie.
Technológia ACT od spoločnosti Ricoh umožňuje sťahovanie
a inštaláciu nových funkcií, aplikácií a aktualizácií priamo do
zariadení.

Uľahčenie využívania technológie a zabezpečenia
Pripojenie vášho inteligentného zariadenia Ricoh k externým
cloudovým službám a inštalácia aplikácií s funkciami pre
pracovný postup sú mimoriadne jednoduché. Prevádzajte
papierové dokumenty do digitálnej podoby pomocou
skenovania do služieb typu DropBox™ alebo Sharepoint™,
alebo ich naskenujte priamo do priečinkov vašej firemnej
siete. Využite rýchly prístup k rôznym funkciám typu
„skenovanie do“ pre rozširujúce sa služby.

Zabráňte ohrozeniu dát a tlače pomocou viacvrstvových
bezpečnostných funkcií, ktoré zabezpečia správu
dokumentov bez rizika.

Profesionálna správa dokumentov a vynikajúca kvalita
Digitalizujte spracovanie dokumentov a umožnite rýchly, ale
bezpečný prístup k informáciám a ich smerovanie na základe
potreby a autorizácie.
Inovatívna technológia spoločnosti Ricoh poskytujú trvalo
vynikajúcu kvalitu tlače s ostrým textom a prirodzenými,
nepresýtenými farbami.



Bezproblémová tlač pre rušné kancelárie

Efektívne pracoviská vyžadujú efektívne systémy
Pracovné prostredie musí byť efektívne. Jednotlivé prvky
kancelárskej práce sa čoraz rýchlejšie vyvíjajú – od aplikácií a
inteligentných zariadení po virtuálne stretnutia a dáta v
cloudových priestoroch. Ľudia oprávnene očakávajú, že
kancelárske vybavenie uľahčí tento zjednodušený spôsob
práce.

Najnovšie zariadenia s intuitívnymi funkciami sa neustále
aktualizujú tak, aby zahŕňali najaktuálnejšie prvky, vyhovovali
všetkým požiadavkám a zároveň držali krok s technologickým
vývojom.

Prednosti tohto produktového radu
Modely tohoto radu čiernobielych kancelárskych zariadení A3
sú navrhnuté pre maximálne zvýšenie produktivity vďaka
inteligentnému ovládaciemu panelu s veľmi jednoduchým
intuitívnym ovládaním.

Bez problémov zlepšia produktivitu vďaka funkciám, ako je
vysokorýchlostné skenovanie, technológia ACT a široká
ponuka dokončovacieho príslušenstva.

Rýchlosť tlače jednotlivých modelov 25 až 60 str./min.
umožňuje ich optimálne použitie vo firmách všetkých veľkostí.
Pôsobivá je aj rýchlosť skenovania 120 až 240 str./min.
čiernobielo aj farebne.

Všetky zariadenia môžu byť navyše vybavené rôznym
dokončovacím príslušenstvom a zásobníkmi papiera, aby
plne zodpovedali vašim konkrétnym potrebám alebo
pracovným postupom.

Špičkový balík dokončovacieho príslušenstva
Vďaka podpore širokého sortimentu papiera a
dokončovacieho príslušenstva môžete nakonfigurovať
zariadenie presne podľa vašich potrieb.

Finišery brožúr umožňujú tlač brožúr a časopisov, zatiaľ čo
hybridný finišer ponúka zošívanie bez svoriek.

Finišery dokážu dierovať a zošívať. A vďaka jednotke na
viacnásobné skladanie môžete skladať letáky.

Rôzne možnosti podávania papiera ponúkajú dodatočnú
kapacitu papiera, čo znižuje čas strávený dopĺňaním.

Zjednodušenie každodenných činností
• Najnovšia technológia: Technológia ACT spoločnosti Ricoh
poskytuje prístup k požadovaným aplikáciám, najnovším
funkciám a k aktualizáciám firmvéru.
• Kompletná integrácia: Platforma Ricoh Smart Integration
poskytuje integráciu aplikácií a pracovných postupov
súvisiacich s dokumentmi na viacerých zariadeniach.
• Produktivita: Vďaka intuitívnemu inteligentnému
ovládaciemu panelu je používanie zariadení rýchle a
jednoduché a pracovné postupy sú intuitívnejšie.
• Bezpečnosť: Aplikácia Ricoh Smart Device Connector
umožňuje bezdotykové ovládanie multifunkčnej tlačiarne
prostredníctvom jedinej aplikácie, ktorá umožňuje inteligentné
a bezpečné ovládanie všetkých funkcií tlače, kopírovania,
skenovania a faxovania zo zariadení Android a iOS.
• Kvalita: Kombinácia vysokých rýchlostí skenovania a
dokončovacieho príslušenstva umožňuje používateľom bez
námahy zvýšiť efektivitu tlače a skenovania.



Ďalšie podrobnosti o špičkovej technológii...

Ricoh Always Current Technology (ACT)
Technológia ACT prináša včasné riešenia vašich meniacich
sa potrieb. Vďaka technológii ACT spoločnosti Ricoh sa
schopnosti vášho inteligentného zariadenia Ricoh neustále
prispôsobujú meniacim sa požiadavkám vašich
zamestnancov.
Technológia je k dispozícii na väčšine inteligentných
zariadení Ricoh, nenápadne a neustále vás podporuje a
automaticky inovuje vaše zariadenie pomocou najnovšej
technológie. A podobne ako u smartfónov budete môcť
aktualizácie aktivovať až vo chvíli, keď vám to bude
vyhovovať. Proces je jednoduchý a bezpečný.

Platforma Smart Integration
Táto platforma poskytuje cloudové aplikácie a integráciu
spracovania dokumentov na rôznych zariadeniach.

Pracujte efektívnejšie a produktívnejšie pripojením svojho
multifunkčného zariadenia, produktov a ďalších inteligentných
zariadení Ricoh k externým cloudovým službám, ako sú
Dropbox, Google Drive, Microsoft 365 a DocuWare.

Inteligentný ovládací panel
Vďaka 10,1-palcovému inteligentnému ovládaciemu panelu
sa multifunkcie Ricoh pomocou bežných dotykových gest
veľmi jednoducho ovládajú a vďaka množstvu užitočných
funkcií vrátane kompletne prispôsobiteľnej domovskej
obrazovky a internetového prehliadača rýchlo nastavíte
akúkoľvek úlohu.

Ak chcete zjednodušiť a zlepšiť spracovanie dokumentov vo
vašej kancelárii, nový produktový rad inteligentných
multifunkčných čiernobielych tlačiarní A3 Ricoh s
technológiou inteligentného ovládacieho panela ponúka
vysokokvalitnú tlač, efektívne pracovné postupy a nízke
prevádzkové náklady.

Smart Device Connector
Inteligentné zariadenia sa čoraz viac využívajú v oblasti
obchodu, ale postupy na pripojenie ku kancelárskemu
zariadeniu sú zložité a v žiadnom prípade sa nezaobídu bez
problémov. Vďaka našej aplikácii Smart Device Connector sa
tieto zložité postupy zmenia na jednoduché a môžete sa bez
problémov pripojiť k rôznym inteligentným zariadeniam.

Multifunkčné zariadenie môžete pripojiť aj pomocou NFC
alebo QR kódu. Jednoducho podržte zariadenie nad NFC
alebo QR kódom a ste pripojení.



Inteligencia, bezpečnosť, udržateľnosť, jednoduchosť

Inteligencia: Rýchlejšia tlač
Všetci vieme, že čas sú peniaze. Tento nový rad
inteligentných zariadení s inteligentnými funkciami, ktoré
prinášajú mimoriadne rýchlu tlač a skenovanie, vám umožní
bezproblémovo pracovať inteligentnejšie a rýchlejšie.

Vďaka rýchlosti tlače 25 až 60 str./min. bude vždy existovať
zariadenie, ktoré uspokojí vaše potreby.

Bezpečnosť: Pracujte bezpečnejšie
Hrozby v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú čoraz
vážnejšie. Zabráňte ohrozeniu údajov a tlače pomocou
viacvrstvových bezpečnostných funkcií, ktoré zabezpečia
správu dokumentov bez rizika.

Technológia ACT spoločnosti Ricoh zabezpečuje najnovšie
funkcie a aplikácie a navyše zaistí, aby vaše zariadenie vždy
používalo najnovšiu aktualizáciu zabezpečenia.

Ochrana a bezpečnosť sú v súčasnosti dôležitými faktormi
pre kancelárske vybavenie z dôvodu rastúceho dopytu po
hygiene. Preto poskytujeme bezpečné a pohodlné spôsoby
prístupu k dotykovému panelu vášho zariadenia.
Antimikrobiálne krycie vrstvy umožňujú bezpečnú a chránenú
prevádzku dotykového panela.

Udržateľnosť: Znížte svoju uhlíkovú stopu
Od roku 1946, keď Kiyoshi Ichimura stanovil princípy
spoločnosti Ricoh, pokračujeme v posilňovaní sily podnikania
prostredníctvom začleňovania sociálnej a environmentálnej
udržateľnosti uskutočňovaním rôznych iniciatív v súlade s
našim záväzkom formulovaným ako „Podpora udržateľnosti
pre našu budúcnosť“.

Udržateľnosť je základom všetkého, čo robíme. Z tohto
dôvodu tento produktový rad obsahuje recyklované materiály
(recyklovaná oceľ a recyklované plasty od spotrebiteľov).

Jednoduchosť: Znížte svoje náklady na tlač
Organizácie sú pod tlakom na udržanie nízkych nákladov v
rámci celej spoločnosti. Konsolidujte svoje tlačové vybavenie
do jedného vysoko produktívneho a spoľahlivého zariadenia.

Čiernobiela tlač zníži náklady na tlač a v kombinácii s
vysokokvalitným a efektívnym farebným skenovaním zníži
celkovú spotrebu papiera.

Ponúkame tiež softvérové produkty na riadenie nákladov. Od
sledovania spotreby energie, papiera a spotrebného
materiálu až po zabezpečenie toho, že sú na všetkých vašich
tlačových zariadeniach aktivované najefektívnejšie
nastavenia.



Hardvérová konfigurácia



IM 2500(A) / IM 3000(A) / IM 3500(A) / IM 4000A / IM 5000A / IM 6000
Hlavné špecifikácie

IM 2500(A) IM 3000(A) IM 3500(A) IM 4000A IM 5000A IM 6000
VŠEOBECNE

Doba zahrievania 18 sek. 17,7 sek. 18,6 sek. 17,9 sek. 19,1 sek. 18,8 sek.
Rýchl. prvého výst. ČB 4,1 sek. 3,9 sek. 3,8 sek. 3,6 sek. 2,7 sek. 2,3 sek.
Rýchlosť kontinuál. výstupu 25 str.⁄min. 30 str.⁄min. 35 str.⁄min. 40 str.⁄min. 50 str.⁄min. 60 str.⁄min.
Pamäť (max.) 2 GB
HDD (max.) 320 GB
Kapacita ARDF (IM 2500(A), IM
3000(A), IM 3500(A))

100 lis.

Kapacita SPDF 220 lis.
Hmotnosť s ARDF:71 kg

s SPDF:76,5 kg
Rozmery (š×h×v) s ARDF:587 x 673 x 913 mm

s SPDF:587 x 673 x 963 mm
Napájanie 220-240 V, 50⁄60 Hz

KOPÍRKA

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

TLAČIAREŇ

CPU Intel® Atom Processor ApolloLake-I 1,36 GHz
Tlačové jazyky štd. PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulácia), PDF Direct (emulácia)
Tlačové jazyky vol. Orig. Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct Adobe®
Rozlíšenie tlače (max.) 1 200×1 200 dpi
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), 2. sieťový port
Mobilná tlač Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Prostredie Windows® Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server

2019
Prostredie Mac OS Macintosh OS X v10.13 alebo novší
Prostredie UNIX UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp (7.6 LTSR, 7.15 LTSR,

VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR alebo novší)
Prostredie SAP® R/3® SAP® R/3®, SAP S/4
Ďalšie podporované prostredia NDPS Gateway

AS/400® OS/400 Host Print Transform

SKENER

Rýchlosť skenovania (ARDF) 80 obr./min. (200/300 dpi)
Rýchlosť skenovania (SPDF) Simpl. 120/Dupl. 240 obr./min.
Rozlíšenie (max.) 600 dpi
Typy súborov Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostranné PDF, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Viacstr. TIFF, Viacstr. PDF,

Vícestr. vys. kompr. PDF, Viacstr. PDF-A
Režimy skenovania E-mail, USB, SD karta, URL, FTP, SMB

FAX

Okruh (Circuit) PSTN (JTS), PBX (PÚ)
Rýchlosť vysielania 2 sek.
Rýchlosť modemu (max.) 33,6 Kb⁄s
Rozlíšenie štd. 8×3,85 riad.⁄mm, 200×100 dpi

8×7,7 riad.⁄mm, 200×200 dpi
Rozlíšenie vol. 16 × 15,4 riadkov/mm, 400 × 400 dpi
Metódy kompresie MH, MR, MMR, JBIG
Pamäť (štd.) 4 MB (320 str.)
Pamäť (max.) 60 MB (4 800 str.)

PAPIER

Odporúčané formáty papiera Štd. zás. papiera: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky
Vol. zás. papiera: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky

Bočný zásobník: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky, Použív. formát
Vstup papiera štd. 1 200 hár.
Vstup papiera max. 4 700 hár.
Výstup papiera štd. 500 hár.
Výstup papiera max. 1 625 hár. 1 625 hár. 1 625 hár. 3 625 hár. 3 625 hár. 3 625 hár.
Gramáž papiera  Zásobníky: 60-300 g/m²

Bočný zás.: 52-300 g/m²
Duplex: 52-256 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



IM 2500(A) / IM 3000(A) / IM 3500(A) / IM 4000A / IM 5000A / IM 6000
Hlavné špecifikácie

IM 2500(A) IM 3000(A) IM 3500(A) IM 4000A IM 5000A IM 6000
EKOLÓGIA

Príkon 1 600 W 1 600 W 1 600 W 1 780 W 1 780 W 1 780 W
Príkon pri prevádzke 446 W 475 W 553 W 568 W 767 W 821 W
Príkon v rež. pripravenosti Max. 56,4 W Max. 56,4 W Max. 56,4 W Max. 64,7 W Max. 64,7 W Max. 64,7 W
Príkon v rež. spánku Max. 0,57 W
TEC* 0,29 kWh 0,35 kWh 0,41 kWh 0,47 kWh 0,63 kWh 0,74 kWh
* Podľa metodiky ENERGY
STAR Ver.3.0.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

1× zásobník papiera na 550 list. Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m²)
2× zásobník papiera na 550 lis. Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m²)
Veľkokap. zásobník na 2000 hár. Formáty: (A4), Gramáž: (60-300 g/m²)
Bočný veľkokap. zás. na 1500 lis. Formáty: (A4, B5), Gramáž: (60-300 g/m²)
Hybridný finišer na 1000 lis. Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²), 1 000 lis., Kapacita zošívania: (50 lis.), Formáty pre

zošívanie: (A3, A4, B4, B5), Gramáž pre zošívanie: (52-105 g/m²), Pozície zošívania: (Hore, Dole, 2 svorky)
Finišer na 3000 lis. (IM 4000A, IM
5000A, IM 6000)

Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²), Kapacita stohovania: (3 000 lis.), Kapacita zošívania: (50 lis.),
Formáty pre zošívanie: (A3, A4, B4, B5), Gramáž pre zošívanie: (52-105 g/m²), Pozície zošívania: (Hore, Dole, 2 svorky, Šikmo

hore)
Finišer brožúr na 1000 lis. Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²), Kapacita stohovania: (1 000 lis.), Kapacita zošívania: (50 lis.),

Formáty pre zošívanie: (A3, A4, B4, B5), Gramáž pre zošívanie: (52-105 g/m²), Pozície zošívania: (Hore, Dole, 2 svorky, Brožúra)
Finišer brožúr na 2000 lis. (IM
4000A, IM 5000A, IM 6000)

Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²), Kapacita stohovania: (2 000 lis.), Kapacita zošívania: (50 lis.),
Formáty pre zošívanie: (A3, A4, B4, B5), Gramáž pre zošívanie: (52-105 g/m²), Pozície zošívania: (Hore, Dole, 2 svorky, Brožúra)

Interný finišer na 250 lis. (IM
2500(A), IM 3000(A), IM 3500(A))

Formáty: (A3, A4, B4, B5), Gramáž: (52-300 g/m²), Kapacita stohovania: (250 lis.), Kapacita zošívania: (5 lis.), Formáty pre
zošívanie: (A3, A4, B4, B5), Gramáž pre zošívanie: (64-80 g/m²), Pozície zošívania: (Hore)

Interný finišer na 500 lis. Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²), Kapacita stohovania: (500 lis.), Kapacita zošívania: (50 lis.), Formáty
pre zošívanie: (A3, A4, B4, B5), Gramáž pre zošívanie: (52-105 g/m²), Pozície zošívania: (Hore, Dole, 2 svorky)

Vnútorný posuvný zásobník Kapacita: (250 lis.), Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²)
Výstupná priehradka Kapacita: (125 hár.), Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m²)

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Faxový modul, Rozhranie G3, Jednotka pamäte faxu, Stolík stredný, Pojazdný podstavec, Jednotka pamäte, Bočná priehradka, Dierovacie sady, Interná skladacia
jednotka, Jednotka IPDS, Orig. PostScript3, Bi-directional IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, Jedn. Device serveru, Konvertor formátu súborov, Jednotka OCR,
Rozšírené zabezpečenie HDD, Jednotka pre bezpečný prepis dát, Jedn. pre podávanie malých formátov, Page keeper (detek. podania viac listov), Držiak ADF, Držiak
klávesnice, Jedn. rozhrania počítadla, Držiak kľúčového počítadla, Čítačka kariet NFC, Integrovaná čítačka chytrých kariet

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Toner (čierny) 24 000 výtlačkov 24 000 výtlačkov 24 000 výtlačkov 37 000 výtlačkov 37 000 výtlačkov 37 000 výtlačkov
Výťažnosť pre 6% pokrytie A4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ)
2019/2020. Svetelný zdroj tohto
produktu nie je určený na iné
použitie ako tlač.

Ricoh Slovakia s.r.o.
Kocel'ova 9
821 08 Bratislava
Slovakia

+421 02 326 306 20

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 © 2021 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.


