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Wat heeft u nodig om uw eigen printportfolio uit te breiden? Hoe zorgt u voor stabiele prestaties?

De nieuwe Ricoh Pro 8320s/8310s levert precies wat er in uw concurrerende omgeving vereist is. En 
zelfs meer dan dat. Onze printers bieden indrukwekkende printsnelheden in zwart-wit voor een hoog 
printvolume tot 136 pagina's per minuut. Het robuuste ontwerp gaat lang mee, automatisch herstel 
maximaliseert de uptime en optimaliseert de doorlooptijd. Het grote bedieningspaneel zorgt voor extra 
gebruiksgemak. 

Een gloednieuwe reeks met geautomatiseerde, hoogwaardige nabewerkingsopties zorgt voor nóg 
meer veelzijdigheid. Zo kunt u meer werk aannemen; van speciale boeken tot professionele offertes en 
handleidingen. 

Met de nieuwe Ricoh Pro 8320s/8310s haalt u alles in huis dat u nodig heeft om uw bedrijf te laten 
groeien en verbeteren.

• Nieuwe hoogwaardigere nabewerking 
• Hogere productiviteit 
• Betrouwbaarder 
• Eenvoudig in gebruik

Bouw een stabiel en betrouwbaar bedrijf dat  
kwaliteit biedt met een veelzijdig printaanbod
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Nieuwe hoogwaardigere nabewerking
Van studieboeken, bedrijfshandleidingen  
en algemene boekjes tot gespecialiseerde 
kookboeken en schoolboeken; met de nieuwe 
hoogwaardige nabewerkingsopties van de Ricoh 
Pro 8320s-/8310s-serie heeft u simpelweg meer 
mogelijkheden. Zo verhoogt u uw productiviteit en 
heeft u meer keuze qua media.

Gebruiksgemak voor iedereen
Het nieuwe grote bedieningspaneel heeft een 
verbeterd gebruikersinterfaceontwerp en een smart 
touchscreen van 17 inch. Papierstoringen verhelpen 
verloopt intuïtiever dankzij nieuwe leds.

Hoge afbeeldingskwaliteit 
Dankzij de innovatieve VCSEL-technologie* 
leveren beide modellen een scherpe, vloeiende 
hd-afbeeldingskwaliteit met een resolutie 
van 2400 x 4800 dpi en een hogere constante  
afbeeldingskwaliteit bij grote oplagen.

*Vertical Cavity Surface Emitting Laser

Productief en betrouwbaar
De betrouwbare Ricoh Pro 8320s/8310s levert zwart-
witprints van prachtige kwaliteit op snelheden tot 
136 pagina's per minuut. En dat is nou juist wat u 
nodig heeft.
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Betere technologie en meerwaarde
De nieuwste lasertechnologie
Dankzij innovatieve VCSEL-technologie* leveren beide productiesystemen de hoogste resolutie in hun 
klasse: 2400 x 4800 dpi. Dat zorgt voor een prachtige afbeeldingskwaliteit. De uitzonderlijk nauwkeurige 
en scherpe, professionele kwaliteit wordt bereikt door 40 laserstralen die tegelijkertijd worden 
uitgezonden. Indirecte transferriemtechnologie draagt ook bij aan een hogere afbeeldingskwaliteit, 
terwijl een nieuwe procesregeling voor consistentere afbeeldingen bij grotere oplagen zorgt.

*Vertical Cavity Surface Emitting Laser

Maximale uptime
•  Operators kunnen zelf onderdelen vervangen (ORU's; Operator Replaceable Units), voor een 

maximale uptime

• Assistentie op afstand door een Ricoh-operator maximaliseert de uptime

• Vereenvoudigde fuseereenheid voor sneller en eenvoudiger onderhoud

•  Als een productiesysteem sneller opwarmt en ontwaakt uit de energiespaarstand, produceert u 
meer printvolume en verhoogt u de efficiëntie

Betrouwbaarder
• Minder papierstoringen staat gelijk aan een hogere productiviteit

• Hogere duty cycle

• Verbeterde verwijderingsfunctie voor automatisch herstel
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Nieuwe tussenvoegeenheid 
•  Gestreken papier wordt achter elkaar 

ingevoerd dankzij een luchtseparatiesysteem 
waarbij de voorrand eerst wordt ingevoerd

• Ondersteunt media tot 350 g/m²

• 2 laden á >200 vellen

•  Losstaande eenheid, wat voor stabiliteit 
zorgt

Nieuwe trimmer
•  Snijdt boekjes van 30 vellen bij om de 

productiviteit te verhogen

• Voorrandtrimmer

Nieuwe koppelmodule
•  Deze module verbindt de Plockmatic Booklet 

Maker met het mainframe zonder een 
finisher

Nieuwe hoogwaardige finisher
• Robuustere finisher met non-stop productie

•  Meer stapelcapaciteit dankzij dubbele 
staffelladen (1000 vellen, 3500 vellen)

•  Betere mogelijkheden voor rughechting met 
maximaal 30 vellen (80 g/m²) 

•  Dunne boekjes worden beter gevouwen, wat de 
productie verhoogt

• Ondersteunt media tot 350 g/m²

• Hogere productiviteit 

Gloednieuwe opties en mogelijkheden
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Nieuwe Ring Binder
• Zorgt voor volledige automatisering van de inbindworkflow, wat tijd en arbeidskosten bespaart

•  Het proces van het printen tot het sluiten van de ringbanden vindt volledig automatisch plaats, 
zonder handmatige tussenkomst

• Er zijn twee ringbandformaten verkrijgbaar voor 50 of 100 A4-vellen

• Zwarte en witte ringbanden

• Compacter formaat bespaart ruimte

GBC eWire-binder
•  Nieuw volautomatisch inline inbindsysteem dat gebruikmaakt van een traditionele dubbele 

metalen ringband maakt handmatige nabewerking overbodig 

•  Bindt normaal papier, gestreken papier en tabbladen in, met papiergewichten van 63 g/m² tot 
350 g/m² (16 lb. bankpost – 130 lb. voor-/achterblad)

•  Hiermee produceert u hoogwaardige offertes, boekjes, rapporten, kalenders, schoolboeken, 
handleidingen en specialistische boeken om uw productaanbod uit te breiden

Blijf voorop lopen
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Meer voordelen voor hogere volumes

Hoogvolume stacker 
•  Stapelt tot 5000 vellen (SRA3-, A4-, LT-formaat) 

op een staffellade en 250 vellen op één 
proefprintlade

•  Luchtseparatiefunctie voor betere 
stapelprestaties

Bulklade met vacuüminvoer
•  Verbeterd grijp-/invoermechanisme verhoogt de 

productiviteit en maximaliseert de uptime

• Er kunnen twee laden worden geïnstalleerd

Finisher met grotere uitvoercapaciteit
De nieuwe finisher kan 3500 vellen naar de staffellade 
uitvoeren en 1000 vellen naar de proefprintlade. Dit 
maakt het doorlopend printen van grote oplagen 
mogelijk.
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Transactioneel printen
Met de originele IPDS-printoptie van Ricoh profiteert u van hoogwaardige, transactionele documenten.

• Print barcodes op adresstickers, direct mail en enveloppen

• Het printen van facturen en afschriften kan 's nachts worden ingepland, zodat de productiviteit 
behouden blijft

• Ondersteunt ook MICR-printen (Magnetic Ink Character Recognition) van cheques

Nauwkeurige productie op volle snelheid
• Printstreams worden op paginaniveau beheerd voor een foutloze productie op volledige snelheid

 
Ricoh-workflowoplossing
Met TotalFlow Production Manager haalt u één oplossing in huis voor printopdrachtbeheer op meerdere 
uitvoersystemen. Geautomatiseerde workflowfuncties, inclusief geïntegreerde impositie* en preflight**, 
stroomlijnen de productie en fouten met probleembestanden worden voorkomen.

Beide oplossingen kunnen aan Ricoh, EFI Fiery™ en Digital Front Ends van derden*** worden gekoppeld.
 (Powered by *Ultimate en **Enfocus) 
***Professional Services is mogelijk vereist.

Opties met grote meerwaarde
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Meer opties voor succes
•  Stelt u in staat om uw productaanbod 

flink uit te breiden met studieboeken, luxe 
boeken, kantoordocumenten, handleidingen 
en posterprints

•  U kunt dezelfde media gebruiken voor zowel 
offset-als digitale productie

•  Optionele ontkruleenheid voorkomt krullen 
van papier, wat een probleem kan zijn 
wanneer langlopend en licht papier wordt 
gebruikt

Uitgebreide mediabibliotheek
• Ricoh's uitgebreide, ingebouwde 

mediabibliotheek bevat automatische 
instellingen voor een groot scala aan gangbare 
media en papiertypes

• Vereenvoudigt het instellen en zorgt voor 
betrouwbare prestaties

Produceer meer zelf
•  Superieure printprestaties op tal van 

materialen: van doorschrijfpapier, 
gestructureerde en gestreken media tot 
enveloppen en vooraf geprinte formulieren

•  Ondersteunt papiergewichten vanaf 40 g/m² 
tot 350 g/m², afhankelijk van de gekozen opties

• Ondersteunt ook grotere vellen tot 700 mm

Ondersteuning van diverse media
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De kracht om te presteren
Verbeterde verwerking
Profiteer van een hoogwaardige 1,91 GHz Atom-processor, 2 GB geheugen en 320 GB x 2 SATA.  
Dit zorgt voor een snellere afhandeling van complexe printopdrachten, ondersteunt bepaalde 
nabewerkingsopties en vergroot het productaanbod voor uw klanten.

Robuuste functionaliteit voor maximale productiviteit
De nieuwe EFI-controller EB-35 vereenvoudigt bestandsbeheer en de printopdrachtworkflow voor meer 
efficiëntie.

• Huidige weergave exporteren – stelt gebruikers in staat om de momenteel weergegeven informatie 
van de printopdracht te exporteren

• Koppeling naar EFI Smart Support - softwarekoppeling van apps en hulpmiddelen met EFI Smart 
Support geeft directe toegang tot de online EFI-kennisbank

• Fiery JobMaster-update – vermindert de bestandsgrootte voor gedupliceerde printopdrachten

• Compatibel met JobFlow™ 2.5
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Alle opties voor succes

1       Pro 8320s-/8310s-serie

2  Nieuw groot bedieningspaneel van 17 inch

3  Bulklade met vacuüminvoer van 4400 vellen

4  Standaard papierladen

5  Nieuwe kafttussenvoegeenheid

6  Hoogvolume stacker van 5000 vellen

7  Nieuwe boekjesfinisher

8  Optionele bypassinvoer
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Ricoh Pro 8320s-/8310s-serie
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Print-/kopieerproces:  1-drums droog elektrostatisch 
overdrachtssysteem met interne transferriem

Fuseren: Olievrije fuseerriemmethode
Tonertype:  Poedertoner met nieuwe formule
Printsnelheid: 8310s en 8310: 111 ppm  
 8320s en 8320: 136 ppm
Resolutie: VCSEL: 2400 x 4800 dpi
 Printen: 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd: >300 seconden
Afmetingen (B × D × H):  8300s: 1141 x 900 x 1558 mm 
 8320s: 1141 x 900 x 1735 mm 
 8310s: 1141 x 900 x 1735 mm
Gewicht: MFP-model: 428 kg  
 Printermodel: 413 kg 
Voeding: EU: 220 - 240V, 16A, 50/60 Hz
Levensduur: Levensduur: 60.000.000 A4-pagina's of 5 jaar  
 Duty cycle: 8320s/8320: 4 miljoen  
 8310s/8320: 3,3 miljoen  

SCANFUNCTIE

Resolutie: 100/150/200/300/400/600 dpi
 Standaardinstelling: 200 dpi
Scansnelheid:  Zwart-wit: 120 (enkelzijdig)/220 (dubbelzijdig)
 (A4 LEF/200 dpi)
 Kleur: 120 (enkelzijdig)/220 (dubbelzijdig)
 (A4 LEF/200 dpi)
Max. scangebied: 297 x 432 mm

MEDIAVERWERKING

Papierinvoercapaciteit: 1e lade (standaard): 2 x 1100 vellen (tandemlade)
 2e lade (standaard): 550 vellen
 3e lade (standaard): 550 vellen
 A4-/LT-bulklade (optie)
 4e lade: 1100 vellen
 5e lade: 1100 vellen
 6e lade: 2800 vellen
 A3-/DLT-bulklade (optie)
 4e lade: 1100 vellen
 5e lade: 2200 vellen
 6e lade: 1100 vellen
 Bypassinvoer: 500 vellen
 Bulklade met vacuüminvoer (optioneel)
 T1-lade: 2200 vellen
 T2-lade: 2200 vellen
Max. invoercapaciteit: 12.600 vellen
Max. uitvoercapaciteit: 14.500 vellen
Papierformaat: Breedte: 100 x 330,2 mm 
 Lengte: 139,7 x 700 mm
Papiergewicht: 1e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m²
 2e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m²
 3e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m²
 A4-/LT-bulklade 
 4e lade: 52,3 - 216 g/m²
 5e lade: 52,3 - 216 g/m²
 6e lade: 52,3 - 163 g/m²
 A3-/DLT-bulklade
 4e lade: 52,3 - 256 g/m²
 5e lade: 40,0 - 300 g/m²
 6e lade: 52,3 - 256 g/m²
 Lade A: 52,3 - 216 g/m²
 Multibypassinvoer: 52,3 - 216 g/m²
 LCT met vacuüminvoer
 T1 - T4-lade: 40 - 350 g/m² 

CONTROLLER

Configuratie:  Ingebouwd
CPU:  Intel® Atom® Processor Bay Trail - 1 (1,91 GHz)
Geheugen:  2 GB
HDD:  640 GB
Dvd-romstation: N.v.t.
Besturingssysteem: Linux
Netwerkprotocol: TCP/IP (IPv4, IPv6)
PDL: PCL5e, PCL6, PDF, JPEG, TIFF, XPS, RP/GL2
Optioneel: Adobe PostScript 3, IPDS
Lettertype: PCL: 45 lettertypen, 13 internationale lettertypen
Netwerkinterface: Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 
 USB2.0 type A (2 poorten op controllerkaart,  
 4 poorten op bedieningspaneel), USB2.0 type B  
 (2 poorten op controllerpaneel), SD-sleuf op  
 bedieningspaneel

EFI-CONTROLLER 

Configuratie:  Optioneel: Extern
CPU:  Intel® Pentium®-processor G4400 (3,3 GHz)
Geheugen:  8 GB 
HDD:  500 GB
Dvd-romstation:  N.v.t.
Besturingssysteem:  Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Netwerkprotocol:  TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB
PDL:   PostScript 3 (CPSI versie 3020 en APPE versie 4.4), 

PCL6
Ondersteunde gegevensindeling:  PS, PDF, PDF/X, EPS, TIFF, PCL, PDF/VT, PPML, VPS
Printresolutie:  1200 dpi/2-bits
Lettertype:  PS3 136 + 2 mm, PCL80
Netwerkinterface:  Ethernet 1000 - T/100 - TX/10 base - T

OVERIGE OPTIES 

Invoer:  Bulklade met vacuüminvoer (RT5120),  
A4-/LT-bulklade (Vacuum Feed LCIT RT5130), 
bulklade van 13 x 19,2 inch (RT5110),  
A3-/DLT-ladeset (TK5020), multibypassinvoer  
(BY5020), multibypassinvoer voor bannervellen  
type S9, kaftinvoerstation (CI5040), Plockmatic 
hoogvolume tussenvoegeenheid (HCI3500), lade 
met vacuüminvoer voor bannervellen type S9

 
Uitvoer: Finisher (SR5110), boekjesfinisher (SR5120), 
  perforeereenheid (PU5030), boekjestrimmer 

(TR5050), Ring Binder (RB5030), Perfect 
Binder (GB5010), multivouweenheid (FD5020), 
hoogvolume stacker (SK5040), Plockmatic PBMe, 
Plockmatic MPS-stacker, GBC Stream Punch Ultra, 
GBC E-wire Binder

 
Overig: Koppelmodule (BU5020), buffereenheid type S11, 
  ontkruleenheid (DU5070), ORU type S11, 

PostScript 3-eenheid type S11, IPDS-eenheid type 
S11/S12, RPIP-interfacekast type S3, Media-ID 
eenheid type S3, EFI™ Fiery-controller EB-35

WORKFLOWOPLOSSINGEN 

Ricoh TotalFlow Prep & Production Manager, TotalFlow BatchBuilder, Ricoh 
ProcessDirector, InfoPrint Manager, MarcomCentral, FusionPro VDP Suite, EFI 
Digital StoreFront, EFI Graphic Arts Premium Package, EFI Impose & Compose, 
OL Connect Suite

De feiten en cijfers die in deze brochure vermeld staan, hebben betrekking op specifieke businesscases. De resultaten kunnen verschillen 

afhankelijk van individuele omstandigheden. Alle namen van bedrijven, merken, producten en services zijn eigendom van en geregistreerde 

handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/

of lay-out ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden 

opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.
www.ricoh.nl
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Klein van stuk, groot in flexibiliteit

Heeft u beperkte ruimte? En heeft u behoefte aan een eenvoudigere printoplossing die zowel 
gebruiksvriendelijk als betrouwbaar is?  
De Ricoh Pro 8300s biedt u toonaangevende innovatie in een klein productiesysteem. Dit maakt 
hem ideaal voor centrale repro's en scholen. 

De compacte Pro 8300s levert niet alleen een betere afbeeldingskwaliteit met een snelheid van 
96 pagina's per minuut, maar is ook voorzien van een gloednieuwe kleinere finisher en een 
eenvoudige uitvoerlade. Deze beperken de omvang van het systeem aanzienlijk. 

Dankzij zijn verbeterde gebruiksgemak en productiviteit biedt hij de betrouwbaarheid die u dag in, 
dag uit nodig heeft. 

• Compactere afmetingen

• Kortere wachttijd

• Verbeterde kopieerfuncties

• Betrouwbaarder

• Eenvoudig in gebruik
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Productief en betrouwbaar
Produceert grote hoeveelheden zwart-wit prints op 
een snelheid van maximaal 96 pagina's per minuut, 
met de kwaliteit en betrouwbaarheid die u nodig 
heeft.

Past perfect
Wanneer u ruimte tekort komt, voldoet de Ricoh 
Pro 8300s al gauw aan al uw wensen dankzij zijn 
compacte afmetingen en nieuwe, kleinere finisher. 
Ook als uw budget beperkt is.

Hoge afbeeldingskwaliteit 
Dankzij de VCSEL-technologie* levert de Pro 8300s 
een scherpe, vloeiende hd-afbeeldingskwaliteit met 
een resolutie van 2400 x 4800 dpi en een hogere 
constante  afbeeldingskwaliteit bij grote oplagen.

*Vertical Cavity Surface Emitting Laser

Verbeterde kopieerfunctie
Dankzij nieuwe technologie kunt u het donkere 
gebied rond de rug minimaliseren bij het kopiëren 
van boeken. Zo produceert u nog duidelijkere en 
makkelijker leesbare ruggen.
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Méér printvolume

Nóg betrouwbaarder
• De verbeterde verwijderingsfunctie verhoogt de 

productiviteit

• Nieuwe indicatieleds zorgen voor nog meer 
gebruiksgemak

Gebruiksgemak voor iedereen
• Nieuw groot bedieningspaneel van 17 inch zorgt 

voor meer gebruiksgemak

• Weergave van systeemconfiguratie

• Besturing op afstand; u kunt het systeem vanaf 
een tablet aansturen

Eenvoudige uitvoerlade  
De gloednieuwe, vereenvoudigde uitvoerlade met 
schuif-en staffelfunctie voor elke set heeft een 
capaciteit van 1250 vellen van 52 tot 216 g/m². Het 
sorteren van uw prints wordt hiermee een fluitje 
van een cent. 
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Hogere productiviteit en meerwaarde

Ruime keuze uit media
• Vergroot uw printaanbod

• Geschikt voor tal van papiersoorten, waaronder 
doorschrijfpapier, gestructureerd en gestreken 
papier, inclusief gewichten tot 300 g/m²

Maximale uptime
• Operators kunnen zelf onderdelen vervangen 

(ORU's; Operator Replaceable Units), voor een 
maximale uptime

• Mogelijkheid voor assistentie op afstand om 
uptime te maximaliseren

Kortere wachttijden
Als een productiesysteem sneller opwarmt, werkt u 
efficiënter. Zo behaalt u een optimale productiviteit.
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Nieuwe finisher voor kleine ruimten

• De voordelige en ruimtebesparende finisher is klein; slechts 657 mm lang, en in totaal 1798 mm 
inclusief mainframe

• Verwerkt papiergewichten van 52 - 300 g/m², rughechting tot 20 vellen, zijhechting tot 65 vellen

• De staffeluitvoer kan 3000 A4-vellen en 1500 A3-vellen stapelen om de productiviteit te verhogen
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1   Pro 8300s-serie 

2   Lcd-kleurenscherm

3   A4-bulklade voor 5000 vellen

4   Standaard papierladen

5   Boekjesfinisher

6   ARDF (Automatic Reverse Document Feeder)
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Ricoh Pro 8300s
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

De feiten en cijfers die in deze brochure vermeld staan, hebben betrekking op specifieke businesscases. De resultaten kunnen verschillen 

afhankelijk van individuele omstandigheden. Alle namen van bedrijven, merken, producten en services zijn eigendom van en geregistreerde 

handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/

of lay-out ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden 

opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.
www.ricoh.nl

ALGEMEEN

Print-/kopieerproces:  1-drums droog elektrostatisch 
overdrachtssysteem met interne transferriem

Fuseren: Olievrije fuseerriemmethode
Tonertype:  Poedertoner met nieuwe formule
Printsnelheid: 96 ppm
Resolutie: VCSEL: 2400 x 4800 dpi
 Printen: 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd: 300 seconden of minder
Afmetingen (B × D × H):  8300s: 1141 x 900 x 1558 mm 
 (inclusief statuslamp)
Gewicht: 413 kg
Voeding: EU: 220 - 240 V, 16 A, 50/60 Hz
Max. maandelijks volume: > Levensduur: 60.000.000 A4-pagina's of 5 jaar
 Duty cycle: 8300s - 2,9 miljoen  

SCANFUNCTIE

Resolutie: 100/150/200/300/400/600 dpi
 Standaardinstelling: 200 dpi
Scansnelheid:  Zwart-wit: 120 (enkelzijdig)/220 (dubbelzijdig)
 (A4 LEF/200 dpi)
 Kleur: 120 (enkelzijdig)/220 (dubbelzijdig)
 (A4 LEF/200 dpi)
Max. scangebied: 297 x 432 mm

MEDIAVERWERKING

Papierinvoercapaciteit: 1e lade (standaard): 2 x 1100 vellen (tandemlade)
 2e lade (standaard): 550 vellen
 3e lade (standaard): 550 vellen
 A4-/LT-bulklade (optie)
 4e lade: 1100 vellen
 5e lade: 1100 vellen
 6e lade: 2800 vellen
 A3-/DLT-bulklade (optie)
 4e lade: 1100 vellen
 5e lade: 2200 vellen
 6e lade: 1100 vellen
 Bypassinvoer: 500 vellen
Max. invoercapaciteit: 8500 vellen
Max. uitvoercapaciteit: 3000 vellen
Papierformaat: Breedte: 100 x 330,2 mm 
 Lengte: 139,7 x 487,7 mm
Papiergewicht: 1e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m²
 2e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m²
 3e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m²
 A4-/LT-bulklade 
 4e lade: 52,3 - 216 g/m²
 5e lade: 52,3 - 216 g/m²
 6e lade: 52,3 - 163 g/m²
 A3-/DLT-bulklade
 4e lade: 52,3 - 256 g/m²
 5e lade: 40,0 - 300 g/m²
 6e lade: 52,3 - 256 g/m²
 Lade A: 52,3 - 216 g/m²
 

CONTROLLER

Configuratie:  Ingebouwd
CPU:  Intel® Atom® Processor Bay Trail - 1 (1,91 GHz)
Geheugen:  2 GB
HDD:  640 GB
Dvd-romstation: N.v.t.
Besturingssysteem: Linux
Netwerkprotocol: TCP/IP (IPv4, IPv6)
PDL: PCL5e, PCL6, PDF, JPEG, TIFF, XPS, RP/GL2
Optioneel: Adobe PostScript 3, IPDS
Lettertype: 45 PCL-lettertypen, 13 internationale lettertypen
Netwerkinterface: Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 
 USB2.0 type A (2 poorten op controllerkaart,  
 4 poorten op bedieningspaneel), USB2.0 type B  
 (2 poorten op controllerpaneel), SD-sleuf op  
 bedieningspaneel

OVERIGE OPTIES 

Invoer: A4-/LT-bulklade (RT5130), A3-/DLT-bulklade  
 (RT5110), A3-/DLT-ladeset (TK5020),  
 multibypassinvoer (BY5020) 
 
Uitvoer: Finisher (SR5090), boekjesfinisher 
 (SR5100), perforeereenheid (PU3090),  
 sorteerlade (SH5000) 
 
Overig: Ontkruleenheid (DU5070), ORU type S11,  
  PostScript 3-eenheid type S11, IPDS-eenheid type 

S11, statuslamp (AL3000)

WORKFLOWOPLOSSINGEN 

Ricoh TotalFlow Prep & Production Manager, FusionPro VDP Suite
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