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Smart productiviteit

Uw medewerkers moeten digitale en papieren documenten snel en eenvoudig kunnen genereren en

delen. U wilt eenvoudige maar slimme oplossingen binnen handbereik, die bovendien betaalbaar zijn

voor uw bedrijf. De combinatie van veelzijdigheid, gebruiksgemak en geavanceerde documentverwerking

maken van onze uitgebreide reeks A3 zwart-wit MFP's met professionele kwaliteit een slimme keuze om

uw bedrijf voorop te laten lopen.

Het Smart Operation Panel met intuïtief touchscreen display van 10,1 inch helpt uw productiviteit te verhogen en

verbetert uw workflow

De Intel-processor verbetert de productiviteit door snellere resultaten te leveren en taken sneller te verwerken

Geweldige finisheropties dankzij de hybride finisher voor 1000 vellen: een alles-in-één finisher met nietmachine,

nietloze nietmachine en ingebouwde interne vouweenheid

Directe toegang tot onze Website met toepassingen, waar u innovatieve en taakspecifieke apps kunt downloaden

Milieuvriendelijke apparaten met een laag stroomverbruik in de slaapstand



Werk op de manier zoals u wilt
werken
Als u een bedrijf moet runnen, is het van belang
dat alles vlekkeloos verloopt. De innovatieve
technologie die deze serie biedt, stelt u in staat
om de manier waarop uw bedrijf zaken doet te
transformeren. Het verbeterde gebruiksgemak, de
hogere productiviteit en de hoogstaande
oplossingen van deze apparaten zijn slechts het
begin.

Complexe handelingen eenvoudig
gemaakt
Medewerkers moeten snel en intuïtief uitlopende
scan-, kopieer- en afdruktaken kunnen uitvoeren,
ongeacht of het documenten van één of meerdere
pagina's betreft. De bediening via een smart
touchscreen display, snel scannen, geavanceerde
documentinvoer en hybride afwerkings- en
vouwopties zorgen ervoor dat deze serie dit soort
taken aankan. Het beheren van een workflow zag
er nog nooit zo goed uit.



Touch & swipe en verbeter uw workflow

Het Smart Operation Panel van 10,1 inch biedt touch & swipe bediening, waardoor
u tijd en moeite bespaart. Voer met één aanraking algemene functies uit zoals
kopiëren en scannen. Het display bevat ook een volwaardige internetbrowser. U
kunt het Home-scherm zelfs personaliseren met functies die u het meest gebruikt,
terwijl u one-touch toegang tot andere functies behoudt. Er is begeleiding aanwezig
op het scherm, evenals duidelijke voorvertoningen voor het configureren van de lay-
out en afwerking.

Meer mogelijkheden met apps

Personaliseer en breidt de functies van de MFP uit met de smart
apps van Ricoh. Onze Website met toepassingen bevat een reeks
taakspecifieke apps die de workflow en het delen van documenten
verbeteren. Met de Quick Print Release-app kunt u de
afdrukwachtrij, printerstatus en informatie over papierladen
bekijken. U kunt de apps direct downloaden en automatisch
installeren met het Smart Operation Panel.

Doe meer met smartphones en tablets

Bespaar tijd en moeite door documenten rechtstreeks met uw
smartphone/tablet van en naar de MFP te verzenden. U kunt
tevens e-mailbestanden afdrukken, scannen en opslaan. Kijk toe
hoe uw personeel de geavanceerde productiviteitsfuncties efficiënt
en veilig kan openen en gebruiken.



Meer kansen en minder kosten

Bespaar energie en geld

Alle modellen hebben een verbeterd gebruiksgemak en systeem
dat binnen 1 seconde gereed is om te bedienen. De MFP's gaan
direct over in actie zodra u de interactie met ze start. Dit betekent
dat u minder tijd kwijt bent met wachten totdat het apparaat is
opgewarmd. Geniet van lagere werkingskosten dankzij de
efficiënte slaapstand, die automatisch het stroomverbruik
vermindert.

Innovatie hoeft niet ten koste van het milieu te 
gaan
Deze MFP's zijn zeer duurzaam, zitten boordevol innovatieve
technologieën en bevatten tevens onze kenmerkende
milieuvriendelijke eigenschappen. Zo krijgt u een MFP waarvan
niet alleen iedere functie efficiënt is, maar die ook nog eens
duurzaam is. Uw totale energieverbruik zal hierdoor ongekend laag
zijn.



Verbeterde productiviteit en
gebruiksgemak

Hoge productiviteit die eenvoudig te
beheren is

Een bedrijf dat zich snel ontwikkelt heeft robuuste
en betrouwbare ondersteuning nodig. De
verschillende modellen bieden maandelijkse
afdrukvolumes variërend van 4000 - 15.000
kopieën. Zo is er voor iedere behoefte een passend
model. De Intel-processor en bulkladen helpen u
om iedere taak snel te verwerken en uit te voeren,
terwijl het geruisloze opstarten voorkomt dat
medewerkers worden afgeleid.

Meer afwerkingsopties

Het is zeer eenvoudig om aantrekkelijke materialen
te creëren die voor zowel interne als externe
klanten geschikt zijn. De optionele hybride finisher
bevat zowel een nietmachine als nietloze
nietmachine, evenals een multivouwfinisher die
documenten in verschillende stijlen afwerkt,
waaronder z-vouw, halve vouw, 3 vouwen naar
buiten of 3 vouwen naar binnen.

Kies de gewenste snelheid

Kies voor het model van 25, 30 of 35 pagina's per
minuut voor dagelijkse kantoorwerkzaamheden.
Maar heeft u hoogvolume workflows met een snelle
doorlooptijd nodig, kies dan voor het model van 40,
50 of 60 pagina's per minuut. Er is altijd wel een
model binnen deze veelzijdige, betrouwbare zwart-
wit MFP-serie met professionele kwaliteit te vinden
die perfect aansluit op de wensen van een afdeling.



Uw veelzijdige en productieve
printoplossing

1 Smart Operation Panel van 10,1 inch

2 Hybride finisher met nietmachine en nietloze
nietmachine voor 1000 vellen

3 Multivouwfinisher met verschillende vouwstijlen

4 Krachtige Intel-processor

5 Automatische documentinvoer (ADF) en Single
Pass Document Feeder (SPDF) voor snel
scannen

6 Hoogvolume papierlade voor maximaal 4700
vellen



MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055-serie
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd: 20 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 seconden
Continue uitvoersnelheid: 25/30/35/40/50/60 pagina's per minuut
Geheugen: 2 GB
Harde schijf: 320 GB
Afmetingen (B x D x H): Met ARDF: 587 x 684 x 913 mm

Met SPDF: 587 x 684 x 963 mm
Gewicht: Met ARDF: 71 kg

Met SPDF: 76,5 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces: Laserscannen en elektrofotografisch
afdrukken

Meervoudig kopiëren: Tot 999 kopieën
Resolutie: 600 dpi
In-/uitzoomen: Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal: Standaard: PCL5e, PCL6, PostScript®
3™ (emulatie), PDF Direct (emulatie)
Optie: authentieke Adobe®
PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS,
PDF Direct vanuit Adobe®

Afdrukresolutie: Maximum: 1200 x 1200 dpi
Interface: Standaard: SD-sleuf, USB-

hostinterface, Ethernet 10 base-T/100
base-TX/1000 base-T
Optie: draadloos LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), USB-server voor
tweede netwerkinterface, bidirectioneel
IEEE 1284/ECP, USB 2.0

Netwerkprotocol: TCP/IP: IPv4, IPv6
Windows®-omgevingen: Windows® Vista/7/8/8.1/10,

Windows® Server
2008/2008R2/2012/2012R2

Mac OS-omgevingen: Macintosh OS X v10.7 of later
UNIX-omgevingen: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10

HP-UX: 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux: 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
IBM® AIX: 5L versie 7.1, versie 5.3,
versie 6.1, versie 7.1

SAP® R/3®-omgevingen: SAP® R/3®
Andere ondersteunde
omgevingen:

NDPS-gateway
AS/400® met gebruik van OS/400 Host
Print Transform
IBM iSeries

SCANNER

Scansnelheid: ARDF: Max. 80 originelen per minuut
SPDF: Max. 110 (enkelzijdig)/180
(dubbelzijdig) originelen per minuut

Resolutie: Maximum: 600 dpi
Origineelformaat: A3

A4
A5
B4
B5

Gebundelde stuurprogramma's: Netwerk-TWAIN
Scannen naar: E-mail, map

FAX

Circuit: PSTN, PBX
Compatibiliteit: ITU-T (CCITT) G3
Resolutie: Standaard: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x

100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200
dpi
Optie: 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400
dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi

Verzendsnelheid: G3: 2 seconde(n) (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi,
MMR)

Modemsnelheid: Maximum: 33,6 Kbps
Geheugencapaciteit: Maximum: 60 MB

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: Standaard papierlade(n): A3, A4, A5,
A6, B4, B5, B6

Papierinvoercapaciteit: Standaard: 1200 vellen
Maximum: 4700 vellen

Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 1625/1625/1625/3625/
3625/3625 vellen

Papiergewicht: 52 - 300 g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximaal: 1600/1600/1600/1780/
1780/1780 W
Gereed (modus): 58,3/58,3/58,3/48,8/
48,8/48,8 W of minder
Slaapstand: Minder dan 0,84/0,84/0,84/
0,82/0,82/0,82 W
Elektriciteitsverbruik (TEC)*: 0,33/0,39/
0,45/0,52/0,69/0,8 kWh

* Het is een referentiewaarde die
gebaseerd is op de ENERGY
STAR ver.3.0-testmethode.

OPTIES

ADF-greep, papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x 550 vellen,
bulklade (LCT) van 2000 vellen, zijbulklade van 1500 vellen, brugmodule,
hybride finisher voor 1000 vellen, finisher van 3000 vellen, interne finisher,
interne finisher met nietloze nietmachine, boekjesfinisher van 1000 vellen,
boekjesfinisher van 2000 vellen, perforatiekits, interne staffeluitvoer,
interne (fax)uitvoerlade, zijlade, tafel met zwenkwielen, lage onderzetkast,
bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/g/n),
tellerinterface, File Format Converter, beugel voor sleutelteller,
kaartlezersteun, faxverbindingseenheid, faxmarkeringseenheid,
faxgeheugen, Faxoptie, unicode-lettertypepakket voor SAP, OCR-
eenheid, ingebouwde kaartlezer, geavanceerde HDD-beveiliging,
toetsenbordsteun, USB-apparaatserver, G3-interface-eenheid, uitgebreid
USB-bord, interne multivouweenheid

VERBRUIKSARTIKELEN

Tonerrendement (A4/LT, dekking
van 6%):

Zwart: 24.000 prints (25/30/35 ppm),
37.000 prints (40/50/60 ppm)

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001-, ISO14001- en
ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of
productnamen zijn
handelsmerken van hun
bijbehorende eigenaren.
Specificaties en uiterlijke
vormgeving kunnen worden
gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
De kleur van het feitelijke
product kan afwijken van de
kleur die is afgebeeld in de
brochure. De afbeeldingen in
deze brochure zijn geen
echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.
Copyright © 2021 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.be
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