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Leve a sua produtividade para novos limites

Optimize a produtividade do escritório da sua empresa com os MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP

C6003SP. Estes equipamentos multifuncionais a cores, rápidos e fiáveis, são perfeitos para uma série de

tarefas exigentes. Num mercado de trabalho competitivo, estes equipamentos destacam-se por

suportarem o cada vez mais popular formato SRA3. As funções inovadoras tais como PDF pesquisável,

cópia de cartão ID e alimentador de originais duplex de uma só passagem aumentam a produtividade. O

controlador opcional E-22C para gestão de cor assegura uma excelente gestão de cor e correspondência

de cores para impressões de aspecto profissional.

Excelente reprodução de imagem

Rápida impressão SRA3

Alimentador de originais duplex de uma só passagem (MP C4503ASP/MP C5503ASP/MP C6003SP)

Opções de acabamento abrangentes

Reduzido consumo de electricidade



Qualidade de imagem superior

No que se refere a reprodução de imagens, os
MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP
encontram-se num nível superior. São
especialmente adequados para trabalhos de
impressão com imagens. A uniformidade do toner
e a estabilidade e nitidez das cores são
asseguradas pelo fluxo uni-direccional do
revelador.

Suporte de papel versátil

Estes equipamentos permitem a visualização de
marcas de corte em papel SRA3: uma função de
elevado valor acrescentado. Imprima
directamente a partir da bandeja de papel
standard em papel de 300 g/m² (simplex) ou 256
g/m² (duplex). Para imprimir envelopes não irá
mais necessitar de um alimentador opcional de
envelopes; imprima directamente a partir da
segunda bandeja de papel standard.



Aumento contínuo da produtividade

Transforme a produtividade do escritório da sua empresa com as funções de valor
acrescentado dos MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP. Com a
impressão, cópia e digitalização rápidas fica com mais tempo livre para outras
tarefas. As opções de acabamento profissionais permitem-lhe produzir trabalhos
profissionais sem ter de sair do seu escritório.

Impressão e digitalização rápidas

Estes MFPs são rápidos; imprimem em velocidades até 60 ppm. O
tempo de aquecimento é de 20/17/17 segundos, e o tempo de
impressão da primeira cópia é de apenas 4,0/3,1/3,1 segundos
(P&B) e 5,7/4,5/4,5 segundos (cor integral). A recuperação do
modo de suspensão demora apenas 6,2/7,3/7,3 segundos.
Digitalize 100 ipm (simplex) ou 180 ipm (duplex com o alimentador
de originais duplex de uma só passagem).

Consiga um acabamento como o dos 
profissionais
Aproveite ao máximo as versáteis opções de acabamento destes
equipamentos. Melhore os seus documentos com o finalizador de
folhetos de 2000 folhas e a função de dobra sem agrafagem ou
opte por um finalizador de agrafagem para 1000 ou 3000 folhas.
Também pode utilizar a opção de impressão de posters para
reproduzir uma imagem em diversas folhas.

Acelere o seu fluxo de trabalho

Se precisa de digitalizar documentos rapidamente vai adorar o
botão para acesso directo à função de digitalização. Permite
poupar imenso tempo. Apenas tem de seleccionar o destino - e-
mail, pasta, USB, FTP, etc. - e digitalizar: tão simples. Outra
excelente função é a opção de PDF pesquisável, que incorpora
texto invisível em imagens PDF digitalizadas. Isto reduz o tempo
de procura de documentos.



Avançado controlador de cor

Melhore a sua produtividade RIP

O Controlador E-22C para gestão de cor integra-se perfeitamente
com estes MFPs. Incorpora a mais recente plataforma FS100
Fiery, processador Intel 2,9 GHz de alto desempenho, 2 GB de
memória e um potente disco rígido de 500 GB. Esta excelente
combinação vai melhorar a sua produtividade RIP em trabalhos de
impressão complexos.

Funcionamento fácil

O controlador de cor Command WorkStation 5 inclui o Job Center
para gestão de trabalhos e o Device Center para gestão do
servidor. Visualize os trabalhos que se encontram em spool, em
processamento ou em impressão, bem como informações gerais
do servidor. Simplifique a criação de documentos com as
ferramentas de pré-visualização e organize os documentos entre
ficheiros, independentemente da aplicação ou plataforma.

Utilitários EFI abrangentes

Para máxima optimização da cor, estes equipamentos incluem o
Pantone Plus e capacidades de impressão standard na cloud (EFI
PrintMe). Tire partido do 3D visual workspace com o Fiery VUE,
que o ajudará produzir rápida e facilmente documentos com
acabamento profissional a partir de aplicações Microsoft Office.
Imprima em wireless com o controlador Fiery a partir do seu
iPhone, iPad ou iPod Touch sem instalar qualquer aplicação.



Excelentes em termos operacionais e
ambientais

Segurança avançada

Para prevenir a cópia e impressão não
autorizadas, estes equipamentos permitem a
utilização de palavras-passe e autenticação do
utilizador. A certificação CC, segurança de
informação com PDF/A e outros standards de
arquivo documental electrónico permitem uma
maior protecção dos seus documentos.
Adicionalmente, a encriptação avançada permite
melhorar o nível de segurança do equipamento.

Compacta e silenciosa

Estes equipamentos são tão silenciosos que quase
não se vai aperceber deles. No modo de
suspensão as ventoinhas desligam sempre que
possível para eliminar totalmente o ruído. Durante
a recuperação do modo de suspensão, os
movimentos iniciais dos componentes são mínimos
para reduzir os níveis de ruído. A unidade de
duplex integrada permite poupar espaço e reduz a
área ocupada por estes equipamentos, o que
significa que poupam o valioso espaço de
escritório.

Reduza o seu consumo energético

O temporizador para ligar/desligar aumenta a
disponibilidade do equipamento e reduz os valores
de consumo total de electricidade (TEC). Além do
mais, estes MFPs ecologicamente responsáveis
cumprem os requisitos Energy Star. Isto significa
que é produzido menos CO2 para disponibilizar a
energia necessária para as fazer funcionar.



Excelente MFP a cores Ricoh

1 Painel táctil de 9 polegadas

2 Segunda bandeja de papel standard

3 Finalizador de folhetos

4 Gaveta com sistema de fecho suave

5 Unidade de duplex incorporada

6 Alimentador de originais duplex de uma só
passagem

7 Temporizador para ligar/desligar

8 Componentes em bioplástico



MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 20/17/17 segundos
Velocidade da primeira cópia: Cor integral: 5,7/4,5/4,5 segundos

P&B: 4/3,1/3,1 segundos
Velocidade de produção
contínua:

Cor integral: 45/55/60 páginas por
minuto
Preto: 45/55/60 páginas por minuto

Memória: Standard: 2 GB
2 GB

Disco rígido: 250 GB
Dimensões (L x P x A): 587 x 685 x 788 mm
Peso: 94,2/94,2/94,7 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia: Sistema de transferência eletrostática
a seco

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

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5c, PCL6, XPS,
Impressão direta de PDF, Mediaprint
(JPEG/TIFF)
Opcionais: Genuine Adobe ®
PostScript® 3™, IPDS, PictBridge

Resolução de impressão: Máximo: 1200 x 1200 dpi
Interface: Standard: USB 2.0, Slot SD, Ethernet

10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000
Base-T
Opcionais: IEEE bidirecional, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/g/n) , Bluetooth

Protocolo de rede: Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Opcionais: IPX/SPX

Ambientes Windows®: Windows® 7, Windows® 8 (Windows®
8, PLC5e), Windows® Server 2003,
Windows® Server 2003R2, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012
(PCL5e)

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X Nativo v10.5 ou
posterior

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

Ambientes Novell® Netware®: v6.5 ou posterior
Ambientes SAP® R/3®: SAP® R/3®
Outros ambientes suportados: NDPS Gateway, AS/400® utilizando

OS/400 Host Print Transform, IBM
iSeries

SCANNER

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

Resolução: Máximo: 600 dpi
TWAIN: 1200 dpi

Formato do original: A3, A4, A5, B4, B5
Drivers incluídos: TWAIN de rede

Scan to: E-mail: SMTP, POP, IMAP4
Pasta: SMB, FTP, NCP

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

Velocidade de transmissão: G3: 2 segundo(s)
Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura: 1 segundo(s)
Capacidade de memória: Standard: 4 MB

Máximo: 28 MB

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: Standard (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6),
Opcionais (SRA3)

Capacidade de entrada de papel: Máximo: 4 700 folhas
Capacidade de saída de papel: Máximo: 3 625 folhas
Gramagem do papel: 52 - 300 g/m²

- g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 1 850 W
Modo de prontidão: 110 W
Modo poupança de energia: 69,4
WkW
Modo de suspensão
TEC (Consumo Elétrico Típico)*:
1 927/2 664/2 870 Wh

SOFTWARE

Standard: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opcional: GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode Font Package for
SAP, Remote Communication Gate S
Pro

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 de 1000 folhas, Finalizador para 3000 folhas, Finalizador
interno, Finalizador de folhetos de 1000 folhas, Finalizador de folhetos de
2000 folhas, Kit de furação para finalizador de 500 folhas, Kit de furação
para finalizador de 2000 folhas, Kit de furação para finalizador de folhetos,
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, Netware,
PostScript3, Unidade IPDS, Unidade de browser, 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), Copy Data Security Unit, Unidade de ligação
de fax, Kit de 2.ª porta de Fax Super G3, Opção de fax, Unidade de OCR,
Unidade Smart Card Reader (integrada), Unidade SRA3

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu fornecedor local.

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 © 2018 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
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