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Muito mais do que meros novos equipamentos. É
uma forma completamente nova de conectar o seu
negócio.

Com nove modelos disponíveis, estes robustos equipamentos integram a nossa gama de multifunções

Smart A3 a cores. Cada modelo oferece fiabilidade, qualidade e produtividade; por isso,

independentemente do que escolher, estes equipamentos são perfeitos para ambientes polivalentes e de

elevada produção. Estes equipamentos possuem um Smart Operation Panel e foram concebidos para

ajudar a aumentar a produtividade graças à sua panóplia de funcionalidades, que incluem diversas

opções de acabamento, impressão em papel para faixa e um novo processador Intel.

Smart Operation Panel tátil intuitivo

Novo processador Intel para uma maior produtividade

Sensor de deteção de pessoas

Várias e excelentes opções de acabamento

Produção profissional incluindo impressão em papel de faixa



Inteligência profissional na ponta dos
seus dedos.
O nosso inovador Smart Operation Panel
apresenta um painel a cores tátil e intuitivo com
10,1 polegadas, que permite facilitar o trabalho
móvel e flexível e melhorar o fluxo de trabalho
para todas a pessoas. O ecrã pode ser usado à
semelhaça de um smartphone ou tablet e o
utilizador pode personalizar o painel de grandes
dimensões e ajustável, fazendo com que qualquer
função seja facilmente acedida. Oferece também
um conjunto de úteis funcionalidades, incluindo
browser de internet standard para proporcionar
uma maior conetividade no dia a dia;
adicionalmente com apps e ícones de atalho, tudo
está literalmente na ponta das suas mãos.

A mobilidade vem agora de origem.

No mundo empresarial dos dias de hoje, é mais
fácil trabalhar onde há mais opções de
conetividade. Por que haveria o seu caso de ser
diferente? Agora pode ligar e utilizar o seu
multifunções a partir de dispositivos móveis,
integrar com smart phones e tablets
independentes e ainda permitir o acesso e
imprimir a partir virtualmente de qualquer lugar.
Se isso não lhe parece suficiente, pode também
digitalizar e guardar documentos em cor integral
diretamente em e-mail, unidades de
armazenamento amovíveis e pastas para agilizar
o fluxo de trabalho. Toda este conetividade é
facilmente integrada no seu parque de
equipamentos atual, pelo que não só



Inovando no seu local de trabalho.

Pretendemos fornecer funcionalidade e uma utilização prática por parte dos
utilizadores. Graças à variedade de úteis funções, incluindo a capacidade de
imprimir com segurança a partir de dispositivos móveis - a nossa principal inovação
é talvez a enorme variedade de apps e soluções personalizáveis que farão a
diferença no seu dia de trabalho.

Um universo de apps.

Se pretende personalizar o Smart Operation Panel, pode fazer
download e instalar apps adicionais diretamente a partir do site de
aplicações, bem como atualizar apps, firmware ou desinstalar
apps. Pode fazer tudo isto sem aceder ao nosso site principal, pelo
que não tem de interromper o trabalho.

Processamento fluído.

A nova controladora Intel melhora consideravelmente a impressão
e a leitura de documentos complexos e reduz o tempo de
processamento no seu todo. No que concerne impressão e
qualidade de imagem, estes multifunções Smart obtêm resultados
vibrantes e precisos com 1200 x 1200 dpi e velocidades de
impressão entre 30 e 60 ppm. Para ambientes mais exigentes ao
nível de gráficos, está disponível uma opção de controladora Fiery
para ir ao encontro de requisitos de design e correspondência de
cores exata.



Tecnologia que flui.

O encontro da conetividade com a 
funcionalidade. 
A sua empresa é única e, por isso, nesta gama, há diferentes
opções de capacidade de papel para ir ao encontro das
necessidades de diferentes grupos de trabalho, além da
flexibilidade de dispor de diversos tipos e formatos de papel ao
mesmo tempo. Mas se procura algo que seja único no mercado, o
nosso finalizador híbrido de 1000 folhas - agrafagem standard e
sem agrafos – é a opção "tudo em um" que proporciona novas
formas de obter os resultados profissionais que pretende.

Perfeito à primeira. 

Este multifunções também são fornecidos com alimentadores de
documentos de uma só passagem ou de inversão automática; com
o alimentador duplex de uma só passagem, o papel passa uma
vez pelo alimentador, simplificando o seu fluxo de trabalho e
aumentando a sua eficiência através de um ótimo desempenho e
fácil usabilidade. Na verdade, verá que passará a ser muito mais
produtivo e, ao mesmo tempo, produzir documentos com um
aspeto profissional que nunca pensou ser possível.

Mais opções de produção.

Pode aumentar a sua produtividade com finalizadores internos e
externos, como o finalizador de folhetos e híbrido para
acabamento com agrafagem. Mas sabia que pode também
otimizar a sua produção profissional com a impressão em papel de
faixa? Tudo é virtualmente possível com estes multifunções.



Maior eficiência. Maior fiabilidade.

A postos sempre que precisar.

O sensor de detção de pessoas permite que estes
equipamentos ativem automaticamente quando
detetam um utilizador, ficando imediatamente
disponíveis e evitando que tenha de esperar que o
equipamento aqueça, para uma maior
produtividade.

Mais funcionalidades. Menor
impacto.

Oferecemos a melhor relação qualidade/preço sem
comprometer a produção. É por isso que estes
multifunções oferecem um elevado desempenho
em combinação com um reduzido impacte
ambiental. Inovações como a agrafagem sem
agrafos, a recuperação a partir do modo de
suspensão em 0,5 segundos e os valores TEC
mais baixos do mercado resultam num consumo
de energia mais baixo, ajudando a poupar dinheiro
com custos de energia e reduzir o valor do TCO no
seu todo.

Poupe na manutenção.

As animações em tempo real simplificam a
resolução de encravamentos e um mecanismo
inovador assegura uma alimentação suave do
papel. Adicionalmente, com um melhorado serviço
de assistência e funcionalidades de gestão remota,
a resolução de problemas é extremamente fácil.



A sua solução de fluxo de trabalho digital

1 Smart Operation Panel de 10,1 polegadas

2 Elevada capacidade de papel (máx. 4700
folhas)

3 Finalizador híbrido de 1000 folhas

4 Unidade de duplex incorporada

5 Sensor de deteção de pessoas

6 Alimentador de originais duplex de uma só
passagem

7 Processador Intel



MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 25/25/24/24/24 segundos
Velocidade da primeira cópia: Cor integral: 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5

segundos
P&B: 4,6/4,6/4/3,1/3,1 segundos

Velocidade de produção
contínua:

30/35/45/55/60 páginas por minuto

Memória: Máximo: 4 GB
Disco rígido: 250/250/320/320/320 GB
Dimensões (L x P x A): Com ARDF: 587 x 685 x 913 mm

Com SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Peso: 101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia: Sistema de transferência eletrostática
a seco com revelação bicomponente:
4 tambores

Cópia múltipla: Até 999 cópias
Resolução: 600 dpi/4 bits
Zoom: De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF
Opcionais: XPS, Adobe® PostScript®
3™, IPDS, PictBridge

Resolução de impressão: Máximo: 1,200 x 1,200 dpi/2bit
Interface: Standard: Slot SD, Interface USB Host,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T
Opcionais: Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, Servidor
USB para segunda placa de rede,
IEEE 1284/ECP bidirecional, USB 2.0
(Type B)

Ambientes Windows®: Windows® Vista/7/8/8.1/10,
Windows® Server
2008/2008R2/2012/2012R2

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X Native v10.7 ou
posterior

Ambientes UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux
Enterprise, IBM® AIX

Ambientes SAP® R/3®: SAP® R/3®

SCANNER

Velocidade de leitura: ARDF: Máximo de 80 originais por
minuto
SPDF: Máximo de 110 (simplex)/180
(duplex) originais por minuto

Resolução: Máximo: 1200 dpi
Formato do original: A3, A4, A5, B4, B5
Drivers incluídos: TWAIN de rede
Scan to: E-mail, Pasta

FAX

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3

Resolução: Standard: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x
100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200
dpi
Opcionais: 8 x 15,4 linha/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400
dpi

Método de compactação: MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de transmissão: G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi,

JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi,
MMR)

Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: Bandeja(s) de papel standard: SRA3,
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Capacidade de entrada de papel: Standard: 1 200 folhas
Máximo: 4 700 folhas

Capacidade de saída de papel: Máximo: 1 625/1 625/3 625/3 625/3
625 folhas

Gramagem do papel: 52 - 300 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1 700/1 700/1 850/1 850/1
850 W
Modo de prontidão: Inferior a
47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W
Modo de suspensão: Inferior a
0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W
TEC (Consumo Elétrico Típico):
1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh

OPÇÕES

Pega do ADF, 1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel
de 550 folhas, Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas, Bandeja
lateral de grande capacidade para 1500 folhas, Unidade de transporte,
finalizador híbrido de 1000 folhas, Finalizador para 3000 folhas,
Finalizador interno, Finalizador interno com agrafador sem agrafos,
Finalizador de folhetos de 1000 folhas, Finalizador de folhetos de 2000
folhas, Kits de furação, Bandeja interna de separação em espinha,
Bandeja de saída interna, Bandeja lateral, Mesa de suporte, Mesa de
suporte, IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n),
Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, Unidade IPDS, Kit de interface para
contador, Conversor do formato de ficheiros, Suporte para contador
externo, Suporte para leitor de cartões, Unidade de Data Overwrite
Security (versão certificada), Unidade de ligação de fax, Carimbo de fax,
Memória de fax, Opção de fax, Unicode Font Package for SAP, Unidade
de OCR, Unidade Smart Card Reader (integrada), Unidade SRA3,
Impressão direta XPS, Disco rígido com funções de segurança adicionais,
Suporte para teclado, Leitor NFC, Font SD card, USB Device Server,
Banner paper tray guide, G3 Interface unit, EFI colour controler, Extended
USB board, 4GB Memory unit

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner: Preto: 29 500/29 500/33 000/33
000/33 000 impressões
Ciano: 18 000/18 000/22 500/22
500/22 500 impressões
Magenta: 18 000/18 000/22 500/22
500/22 500 impressões
Amarelo: 18 000/18 000/22 500/22
500/22 500 impressões

Tenha em conta que algumas opções podem apenas estar
disponíveis para algums modelos desta gama.
Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
comerciais dos respetivos
proprietários. As
especificações e o aspeto
externo estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
A cor do equipamento pode
variar da cor apresentada no
catálogo. As imagens neste
catálogo não são fotografias
reais e podem existir
pequenas diferenças de
pormenor.
Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. Todos os
direitos reservados. Este
catálogo, os seus conteúdos
e/ou formatação não podem
ser modificados e/ou
adaptados, copiados
parcialmente ou no todo e/ou
incorporados noutros
trabalhos sem a prévia
permissão por escrito por
parte da Ricoh Europe PLC.www.ricoh-europe.com

Ricoh Portugal
Via Engº Edgar Cardoso, 23 - 1º
4400-676 Vila Nova de Gaia
Tel.: 226083800
Fax.: 226003639
www.ricoh.pt


