Intelligente kleurenapparaten

IM C6500
IM C8000

Kopiëren

Afdrukken

Scannen

Faxen

Onze hoogwaardige kleuren-MFP's voldoen op slimme wijze aan
uw bedrijfsbehoeften
De eenvoudige, veilige en schaalbare IM C6500 en IM C8000 van Ricoh zijn productieve en duurzame oplossingen voor uw snel
veranderende bedrijfsbehoeften. Ze leveren onberispelijke afdrukken in kleur en zwart-wit bij de nominale snelheid en stellen u in
staat om professioneel ogend printmateriaal in eigen huis te produceren. En doordat ons intuïtieve Smart Operation Panel van 10,1
inch de nieuwste toepassingen gebruikt, is de bediening uiterst eenvoudig.
• Onze hoogwaardige alles-in-1 printers voldoen aan uiteenlopende bedrijfsbehoeften
• Fantastische afdrukken in kleur en zwart-wit worden op productiesnelheid geleverd
• Mobiele medewerkers kunnen naadloos communiceren met de intelligente apparaten
• Papieren documenten kunnen snel worden gedigitaliseerd en naar de cloud worden geüpload
• U kunt nieuwe functies en toepassingen installeren naarmate uw bedrijfsbehoeften veranderen

Uitstekende prestaties en kwaliteit zijn verzekerd
Krachtige afdelingsapparaten

Eenvoudige en intuïtieve bediening

De IM C6500 en IM C8000 van Ricoh brengen prestaties op

De IM C6500 en IM C8000 hebben dezelfde intuïtieve

productieniveau naar de kantooromgeving en werken alle

interface als alle andere intelligente apparaten van Ricoh en

afdelingstaken snel af. Kwaliteit en prestaties gaan hand in

zijn ongelooflijk eenvoudig te gebruiken. De eigen slimme

hand. Levendige, hoogwaardige afdrukken worden met hoge

toepassingen van Ricoh automatiseren dagelijkse

snelheid geproduceerd en kunnen inline worden gevouwen,

documentprocessen. U kunt navigeren over het 10,1 inch

geniet, geperforeerd en ingebonden, klaar voor distributie.

grote Smart Operation Panel door aanraken en vegen, zoals

Met de IM C6500 en IM C8000 van Ricoh zijn professionele

bij een smartphone of tablet. Het touchscreenpaneel

resultaten verzekerd, of u nu dagelijkse bedrijfscommunicatie

ondersteunt ook het gebruik van enterprise-

of klantgericht marketingmateriaal afdrukt.

workflowoplossingen, zoals StreamLine NX, die de
productiviteit, het apparaat-/afdrukbeheer en de beveiliging
verbeteren.

Productieve, toekomstbestendige oplossingen
Wij begrijpen dat als uw bedrijf groeit uw documentvereisten
waarschijnlijk zullen veranderen. De IM C6500 en IM C8000

Integratie in de cloud

zijn erop gemaakt om die groei te ondersteunen. Met Always

Hoogwaardige afdrukken in kleur en zwart-wit worden op

Current Technology van Ricoh kunnen nieuwe functies

hoge snelheid geleverd en kunnen inline worden gevouwen,

worden geïnstalleerd wanneer ze nodig zijn. U kunt kiezen uit

geniet en geperforeerd. Om tijd te besparen, worden

tal van slimme toepassingen, verbeteringen en software

dubbelzijdige originelen in één keer gescand en kunnen ze

waarmee u uw intelligente apparaat van Ricoh kunt updaten,

worden geüpload naar uw elektronische

zodat het aan uw veranderende behoeften voldoet. U hoeft

documentbeheersysteem. Met Ricoh Smart Integration

geen nieuwe technologie aan te schaffen; de IM C6500 en IM

stellen de IM C6500 en IM C8000 uw medewerkers

C8000 van Ricoh zijn toekomstbestendige oplossingen.

bovendien in staat om informatie efficiënter te bewaren en te
delen, door documenten te uploaden naar cloudservices
zoals Dropbox, Google Drive, DocuWare en Office 365.

Veelzijdige technologie ondersteunt echte bedrijfsbehoeften
Mobiele werknemers ondersteunen

Verbluffende afbeeldingskwaliteit

Doordat printtaken op meerdere manieren kunnen worden

Het geavanceerde afbeeldingssysteem maakt gebruik van

ingediend en ons 10,1 inch Smart Operation Panel de

VCSEL-technologie (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers)

bediening stroomlijnt, komen onze nieuwe kleuren-MFP's van

en ultrafijne PxP-toner om afdrukken met een prachtige

topniveau tegemoet aan de behoeften van een groot en

weergavekwaliteit te produceren. De PxP-toner van Ricoh

steeds mobieler personeelsbestand. Medewerkers en gasten

heeft een breed kleurengamma en produceert levendige,

kunnen moeiteloos verbinding maken met de intelligente

levensechte kleuren. De IM C6500 en IM C8000

apparaten van Ricoh en hiermee communiceren met behulp

ondersteunen tal van verschillende media, waaronder SRA3-

van hun smartphones en tablets. Medewerkers die tussen

papier en banners, en kunnen zelfs aflopend afdrukken aan

verschillende Ricoh-apparaten wisselen, zullen bovendien

drie zijden om professioneel ogende brochures te

merken dat de intuïtieve technologie hen direct vertrouwd

produceren. Bovendien is nauwkeurige registratie verzekerd,

voorkomt en eenvoudig te gebruiken is.

zodat dubbelzijdige documenten er superscherp uitzien.

Documenten professioneel afwerken

Betrouwbare ononderbroken prestaties

Behalve voor het uitvoeren van dagelijkse afdruktaken op de

Omdat we weten dat uw bedrijf op onze technologie moet

afdeling, kunnen de IM C6500 en IM C8000 ook worden

kunnen vertrouwen, zijn de IM C6500 en IM C8000

gebruikt voor het produceren van hoogwaardig klantgericht

ontworpen om duurzamer te zijn dan standaard

printmateriaal, zoals brochures en mailingstukken. Dankzij

kantoorsystemen. Om een hoge productiviteit te handhaven,

een ruime keuze aan productieve inline afwerkingssystemen

kunnen toner en papier in een handomdraai worden

is het bovendien net zo makkelijk om gepersonaliseerde

aangevuld. En dankzij een enorme papiercapaciteit en

mailingstukken te printen en vouwen als het is om netjes

automatische ladewisseling is ononderbroken productie een

gehechte en bijgesneden brochures te produceren. Het in

realiteit. Deze kenmerken maken het mogelijk om langdurige

eigen beheer uitvoeren van productiewerk geeft uw bedrijf

printtaken te plannen voor 's nachts of in het weekend, zodat

meer zelfstandigheid en verzekert dat u uw investering snel

de systemen tijdens kantooruren beschikbaar zijn voor

terugverdient.

gebruik.

Gemakkelijk aan te passen aan uw specifieke behoeften

IM C6500/IM C8000
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

IM C6500

IM C8000

ALGEMEEN
Configuratie

Console

Afdrukproces

4-drums droog elektrostatisch transfersysteem met interne transportriem

Opwarmtijd
Snelheid van 1e uitvoer: Zwartwit
Snelheid van 1e uitvoer: Kleur
Continue uitvoersnelheid
Geheugen: standaard

40 seconden
5,5 seconden

40 seconden
4,8 seconden

7,5 seconden
65 ppm

6,4 seconden
80 ppm
4 Gb

Geheugen: maximum

4 Gb

Harde schijf: standaard

640 GB

Harde schijf: maximum

640 GB

Gewicht

250 kg

Afmetingen: B x D x H

750 x 880 x 1225 mm

Netspanning

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIEERAPPARAAT
Meervoudig kopiëren
Resolutie
In-/uitzoomen

Tot 9999 kopieën
600 x 600 dpi
Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER
Processor
Printertaal: standaard
Printertaal: optie
Afdrukresolutie
Netwerkinterface: standaard

Netwerkinterface: optie

Netwerkprotocol
Windows®-omgevingen
Mac OS-omgevingen

Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz
PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)
authentieke Adobe® PostScript®3™, IPDS, Adobe® PDF Direct
Maximum: 1200 x 4800 dpi
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
USB-hostinterface type A
USB-apparaatinterface type B
Bluetooth
Draadloos LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
USB Host I/F
SD slot
NFC tag
USB Device (TypeB:1Port)
Bidirectioneel IEEE 1284/ECP
Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
RJ45 I/F (Only Copy connect)
Ethernet Print only RJ-45 network port
TCP/IP (IP versie 4, IP versie 6)
Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012 R2/2016
Windows® Server 2019
Macintosh OS X v10.12 of recenter

UNIX-omgevingen

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp

SAP®-omgevingen

SAP® R/3®, SAP® S/4®

SCANNER
Scannen: zwart-wit (opm)

120 afb. per minuut (enkelzijdig)/240 afb. per minuut (dubbelzijdig)

Scannen: kleur (opm)

120 afb. per minuut (enkelzijdig)/240 afb. per minuut (dubbelzijdig)

Resolutie: maximum
Gebundelde stuurprogramma's

1200 dpi
Netwerk-TWAIN

Compressiemethode

Zwart-wit: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grijswaarden

Bestandsindelingen

Enkele pagina TIFF
Enkele pagina JPEG
Enkele pagina PDF
Enkele pagina hoge compressie PDF
Enkele pagina PDF-A
Meerdere pagina's TIFF
Meerdere pagina's PDF
Meerdere pagina's hoge compressie PDF
Meerdere pagina's PDF-A

Scanmodi

E-mail
Map
USB
SD-kaart
URL
FTP
SMB

IM C6500/IM C8000
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

IM C6500

IM C8000

FAX
Circuit

PSTN, PBX

Compatibiliteit
Verzendsnelheid

ITU-T (CCITT) G3
G3: ongeveer 2 seconden (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 grafiek TTI uit, geheugenverzending)
G3: ongeveer 3 seconden (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 grafiek TTI uit, geheugenverzending)

Modemsnelheid: maximum
Resolutie

33,6 Kbps
Standaardmodus: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi
Detailmodus: 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi
Superfijn-modus: 8 x 15,4 regel/mm, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi (met optioneel SAF-geheugen)

Compressiemethode

MH, MR, MMR, JBIG

Paginageheugen

Standaard: 4 MB
Met optioneel SAF-geheugen: 8 MB

SAF-geheugen

Standaard: 4 MB (ongeveer 320 pagina's)
Optioneel: 60 MB (ongeveer 4800 pagina's)

Geheugenback-up

1 uur

PAPIERVERWERKING
Aanbevolen papierformaat

SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Papierinvoer: standaard

3700 vellen

Papierinvoer: handinvoer

100 vellen

Papierinvoer: maximum

8100 vellen

Papieruitvoer: standaard

500 vellen

Papieruitvoer: maximum

3500 vellen

Papiergewicht

Laden: 52,3 - 256 g/m²
Handinvoer: 52,3 - 300 g/m²
Dubbelzijdig: 52,3 - 256 g/m²

MILIEUKENMERKEN
Stroomverbruik: maximum
Stroomverbruik: slaapstand

Minder dan 2400 W

Minder dan 2400 W
0,79 W

Gemiddeld stroomverbruik
(TEC)*
* Dit is een referentiewaarde die
gebaseerd is op de ENERGY
STAR ver.3.0-testmethode.

1,2 kWh⁄week

1,65 kWh⁄week

UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES
Finisher voor 3000 vellen, 3000-vels finisher met 100-vels nietfunctie, Boekjesfinisher voor 2000 vellen, A3 tray, A4 LCT, LG/B4 tray, Cover interposer, Copy tray, 9-bin
mailbox, Output jogger unit, Tabblad houder, Multi-folding units, Perforeer eenheid, Plockmatic booklet maker, GBC Streampunch Ultra
OVERIGE OPTIES
Faxeenheid, G3-interface, Faxverbindingseenheid, Faxgeheugeneenheid, Geleiderklep voor bannerpapier, IPDS-eenheid, Originele PostScript 3, IEEE 1284-interface,
IEEE 802.11 a/b/g/n-interface, File Format Converter , OCR-eenheid, Extra beveiligde harde schijf, Houder voor extern toetsenbord, Tellerinterface-eenheid, NFCkaartlezer, Unicode Font Package for SAP, Card reader cover
VERBRUIKSARTIKELEN
Toner: zwart

47.000 afdrukken

Toner (cyaan)

26.000 afdrukken

Toner (magenta)

26.000 afdrukken

Toner (geel)

26.000 afdrukken

Gemeten rendement gebaseerd
op 5 pagina's/job, 6% dekking op
A4
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