
Een serie intelligente apparaten voor al uw kantoorbehoeften
De IM 2500(A), IM 3000(A), IM 3500(A), IM 4000A, IM 5000A en IM 6000 zijn gemaakt om de productiviteit op kantoor moeiteloos te
verhogen dankzij kenmerken zoals een hoge scansnelheid, Always Current Technology en een uitgebreid scala aan
afwerkingsopties.

De complete serie is geschikt voor organisaties van elke omvang in tal van sectoren en maakt meer gestroomlijnde en efficiënte
documentworkflows mogelijk, zodat kan worden ingespeeld op veranderende kantoorvereisten zonder dat dit ten koste gaat van de
kwaliteit en productiviteit.

Met deze intelligente apparaten is het afdrukproces slimmer, sneller en altijd up-to-date dankzij de meest recente technologische
updates en vernieuwingen.

Dit is een betrouwbare serie die altijd consistente resultaten levert, wat uw afdruk- of scanbehoeften ook zijn. En met diverse
modellen om uit te kiezen, vindt u gegarandeerd een multifunctioneel apparaat dat voor 100% aan uw behoeften voldoet.

Slimmer werken – beschik over nieuwe toepassingen, functies en upgrades wanneer u ze nodig heeft
Werken op uw manier – een breed scala aan afwerkingsopties, variërend van een interne finisher tot een boekjesfinisher
Sneller werken – scan tussen 120 en 240 afbeeldingen per minuut in zwart-wit en kleur
Veilig werken – gelaagde beveiliging voor risicovrij documentbeheer

Deze intelligente multifunctionele zwart-wit-apparaten zijn krachtig, betrouwbaar en worden constant bijgewerkt met de nieuwste
technologie om u hoogwaardige afdruk- en scanmogelijkheden te bieden, overal en altijd.

Krachtige multifunctionele zwart-wit A3-
printers
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Kopieerapparaat Printer Fax Scanner



Intelligente apparaten van Ricoh: Schaalbaar. Veilig.
Duurzaam. Eenvoudig.

Technologie die nooit veroudert
Met ons aanbod aan nieuwe intelligente apparaten profiteert
u van de uitstekende kwaliteit, betrouwbaarheid en
beveiliging die u van Ricoh verwacht. Bovendien krijgt u
toegang tot de nieuwste technologie.

Altijd up-to-date
Voeg softwareoplossingen, toepassingen en cloudservices
toe wanneer u die nodig heeft. Zo optimaliseert u uw
documentworkflows, waardoor uw medewerkers slimmer,
sneller en veiliger kunnen werken.
Nieuwe functies, toepassingen en upgrades kunnen
rechtstreeks op uw apparaat worden geïnstalleerd en
gedownload, dankzij de Always Current Technology van
Ricoh.

Technologie en beveiliging eenvoudig gemaakt
Het is eenvoudig om uw intelligente apparaat van Ricoh te
verbinden met externe clouddiensten en om apps met
workflowfunctionaliteit te installeren. Converteer informatie op
papier naar digitale informatie door rechtstreeks scans te
verzenden naar Dropbox™ of SharePoint™, of direct naar
mappen binnen uw bedrijfsnetwerk. En als er nieuwe services
beschikbaar komen, kunt u hier direct gebruik van maken.

Bescherm uw gegevens en documenten met gelaagde
beveiligingsfuncties die zorgen voor een risicovrij
documentbeheer.

Deskundig documentbeheer en uitstekende kwaliteit
Digitaliseer uw documentprocessen om naar behoefte
informatie snel en veilig te kunnen raadplegen en routeren,
zolang u daar de rechten toe hebt – het is de spil van de
workflow voor documentbeheer binnen uw bedrijf.
De geavanceerde afdruktechnologieën van Ricoh zorgen
voor scherpe tekst en afbeeldingen zonder verzadiging, zodat
u telkens weer een afdruk van de beste kwaliteit hebt.



Ongecompliceerd afdrukken voor op drukke kantoren

Gestroomlijnde werkplekken vragen om gestroomlijnde
systemen
Werkomgevingen worden steeds gestroomlijnder. Van apps
en slimme apparaten tot virtuele vergaderingen en gegevens
die in de cloud zijn te bekijken: het kantoorwerk evolueert
continu en razendsnel in al zijn aspecten. Terecht verwachten
mensen van hun kantoorapparatuur dat die deze
gestroomlijnde manier van werken ondersteunt.

Deze nieuwe apparaten met hun intuïtieve functies worden
voortdurend aangepast aan de laatste ontwikkelingen, zodat
ze aan alle eisen voldoen en gelijke tred houden met deze
technologische ontwikkelingen.

De serie in vogelvlucht
Intelligente zwart-wit A3-apparaten zijn ontworpen om de
productiviteit op kantoor te verhogen zonder een
ingewikkelde gebruikersinterface, dankzij het Smart
Operation Panel.

Met kenmerken als een hoge scansnelheid, Always Current
Technology en een uitgebreid pakket aan afwerkingsopties,
kost deze verhoogde productiviteit ook nog eens minder
moeite.

Met een verbluffende topsnelheid van 60 pagina’s per minuut
is de serie perfect geschikt voor een breed scala aan
bedrijfsbehoeften en sectoren. De serie biedt niet alleen de
afdruksnelheid die u nodig hebt, maar ook indrukwekkende
scansnelheden van 120 - 240 afbeeldingen per minuut in
zwart-wit en kleur.

Alle apparaten kunnen bovendien worden voorzien van
diverse finishers en optionele papierladen, voor afstemming
op uw specifieke behoeften of workflows.

Toonaangevend pakket aan afwerkingsopties
Dankzij de grote verscheidenheid aan mogelijke
papiersoorten en afwerkingsopties kunt u uw apparaat naar
behoefte configureren.

Boekjesfinishers zijn geschikt voor het printen van boekjes en
tijdschriften, terwijl de hybride finisher het mogelijk maakt om
nietloos te binden.

Finishers kunnen perforeren en nieten. En met de multi-
vouweenheid kunt u folders vouwen.

De verschillende papieropties zorgen voor extra
papiercapaciteit, zodat er minder vaak bijgevuld hoeft te
worden.

Alledaagse taken eenvoudiger gemaakt
• De nieuwste technologie: Ricoh Always Current Technology
geeft toegang tot benodigde toepassingen, de nieuwste
functies en upgrades.
• Totale integratie: Ricoh’s Smart Integration Platform biedt
cloudapps en documentworkflow-integratie tussen
verschillende apparaten.
• Productiviteit: het intuïtieve Smart Operation Panel maakt
de bediening van de apparaten snel en eenvoudig en
workflows intuïtiever.
• Veiligheid: Ricoh’s Smart Device Connector maakt
contactloze bediening van de MFP mogelijk via één enkele
app waarmee u op slimme en veilige wijze alle afdruk-,
kopieer-, scan- en faxfuncties kunt regelen vanaf een
Android- of iOS-apparaat.
• Kwaliteit: door de combinatie van hoge scansnelheden en
afwerkingsopties kunnen gebruikers moeiteloos hun afdruk-
en scancapaciteit verhogen.



De toonaangevende kenmerken – in meer detail...

Ricoh Always Current Technology
Always Current Technology levert tijdige oplossingen voor uw
veranderende behoeften. Als Ricoh Always Current
Technology is ingeschakeld, worden de capaciteiten van uw
intelligente apparaat van Ricoh voortdurend aan de
veranderende behoeften van uw personeel aangepast.
Deze technologie, die te vinden is op de meeste intelligente
apparaten van Ricoh, ondersteunt u continu in alle stilte door
uw machine te upgraden met de nieuwste technologie. En
vraagt u, net zoals uw smartphone, deze te activeren
wanneer het u uitkomt. Het proces is eenvoudig en veilig.

Smart Integration Platform
Dit platform biedt cloudapps en documentworkflow-integratie
tussen uw apparaten.

Verbind uw producten, smart devices en MFP van Ricoh
eenvoudig met externe cloudservices als Dropbox, Google
Drive, Microsoft 365 en DocuWare, zodat u slimmer kunt
werken en productiever wordt.

Smart Operation Panel
Met ons meest recente Smart Operation Panel van 10,1 inch,
compleet met touchscreen, is de multifunctionele printer van
Ricoh nog eenvoudiger te bedienen door aanraken en swipen
en is het uitvoeren van taken nog gemakkelijker dankzij tal
van nuttige functies, zoals een volledig aanpasbaar
startscherm en complete internetbrowserfunctionaliteit.

Als u de documentprocessen bij u op kantoor wilt
vereenvoudigen en verbeteren, zorgt de nieuwe serie
intelligente zwart-wit A3-MFP's van Ricoh - met Smart
Operation Panel-technologie - voor hoogwaardig afdrukken,
efficiënte workflows en lage werkingskosten.

Smart Device Connector
Smartphones en tablets worden steeds meer gebruikt binnen
bedrijven, maar de methoden om deze met
kantoorapparatuur te verbinden zijn complex en vaak
stressvol. Onze Smart Device Connector maakt deze
complexe procedures simpel en zorgt ervoor dat u moeiteloos
verbinding kunt maken met tal van smart devices.

U kunt een multifunctioneel product ook bedienen met behulp
van de NFC- of QR-code. U hoeft uw smartphone of tablet er
alleen maar boven te houden om verbinding te maken.



Slim. Veilig. Duurzaam. Eenvoudig.

Slim: sneller meer afdrukken
Tijd is geld, dat weet iedereen. Door intelligente functies in te
bouwen die voor supersnelle afdruk- en scanresultaten
zorgen, stelt deze nieuwe serie apparaten u in staat om
moeiteloos slimmer en sneller te werken.

Met afdruksnelheden tot 60 ppm is er altijd wel een apparaat
dat geschikt is voor uw behoeften.

Veilig: veiliger werken
Cybersecurity komt steeds meer onder vuur te liggen.
Bescherm uw gegevens en documenten met gelaagde
beveiligingsfuncties die een risicovrij documentbeheer
waarborgen.

Ricoh Always Current Technology verzekert niet alleen dat u
profiteert van de nieuwste functies en apps, maar zorgt er
ook voor dat uw apparaat altijd is voorzien van de meest
recente beveiligingsupdates.

Bescherming en beveiliging zijn vandaag de dag belangrijke
factoren voor kantoorapparatuur vanwege de toenemende
behoefte aan hygiëne. Daarom bieden wij veilige en
gemakkelijke manieren om toegang te krijgen tot het
touchscreen van uw apparaat. Antimicrobiële overlays zorgen
voor een veilige en beschermde bediening van het
touchscreen.

Duurzaam: verbeter uw ecologische voetafdruk
Sinds 1946, toen Kiyoshi Ichimura de grondslag legde voor
de Ricoh-principes, benutten we steeds weer onze
opgebouwde kennis om sociale en ecologische
duurzaamheid in te bouwen in een reeks initiatieven die
aansluiten op onze duurzaamheidsboodschap: Driving
Sustainability for Our Future.

Duurzaamheid vormt het kloppend hart van alles wat we
doen. Daarom bevat deze productserie een betrekkelijk hoog
aandeel gerecyclede materialen (gerecycled staal en post-
consumer gerecyclede kunststoffen).

Eenvoudig: verlaag uw afdrukkosten
Organisaties staan onder druk om bedrijfsbrede kosten laag
te houden. Consolideer uw afdrukapparatuur tot één enkele
uiterst productieve en betrouwbare eenheid.

Het is bekend dat zwart-wit printen de afdrukkosten verlaagt.
Samen met kwalitatief hoogwaardig en efficiënt scannen
vermindert dit het totale papierverbruik.

We bieden ook een selectie softwareproducten die de kosten
onder controle houden. Van het bijhouden van het gebruik
van energie, papier en verbruiksartikelen tot het verzekeren
dat op al uw afdrukapparatuur de meest efficiënte instellingen
worden gebruikt.



Hardwareconfiguratie



IM 2500(A)/ IM 3000(A)/ IM 3500(A)/ IM 4000A/ IM 5000A/ IM 6000
Belangrijkste specificaties

IM 2500(A) IM 3000(A) IM 3500(A) IM 4000A IM 5000A IM 6000
ALGEMEEN

Opwarmtijd 18 seconden 17,7 seconden 18,6 seconden 17,9 seconden 19,1 seconden 18,8 seconden
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-
wit

4,1 seconden 3,9 seconden 3,8 seconden 3,6 seconden 2,7 seconden 2,3 seconden

Continue uitvoersnelheid 25 ppm 30 ppm 35 ppm 40 ppm 50 ppm 60 ppm
Geheugen: maximum 2 Gb
Harde schijf: maximum 320 GB
ARDF-capaciteit (IM 2500(A), IM
3000(A), IM 3500(A))

100 vellen

SPDF-capaciteit 220 vellen
Gewicht met ARDF: 71 kg

met SPDF: 76,5 kg
Afmetingen: B x D x H met ARDF: 587 x 673 x 913 mm

met SPDF: 587 x 673 x 963 mm
Netspanning 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

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

PRINTER

Processor Intel® Atom Processor ApolloLake-I 1,36 GHz
Printertaal: standaard PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)
Printertaal: optie authentieke Adobe® PostScript®3™, IPDS, Adobe® PDF Direct
Afdrukresolutie: maximum 1200 x 1200 dpi
Netwerkinterface: standaard 2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB-hostinterface type A, USB-apparaatinterface type B
Netwerkinterface: optie Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Extra NIC (2e poort)
Mobiel printen Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Windows®-omgevingen Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server

2019
Mac OS-omgevingen Macintosh OS X v10.13 of later
UNIX-omgevingen UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp (7.6 LTSR, 7.15 LTSR,

VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR en later)
SAP®-omgevingen SAP® R/3®, SAP® S/4®
Andere ondersteunde
omgevingen

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

SCANNER

Scansnelheid: ARDF 80 ipm (200/300 dpi)
Scansnelheid: SPDF 120 afb. per minuut (enkelzijdig) 240 afb. per minuut (dubbelzijdig)
Resolutie: maximum 600 dpi
Bestandsindelingen Enkele pagina TIFF (Compressie aan, Compressie uit), 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, USB, SD-kaart, URL, FTP, SMB

FAX

Circuit PSTN, PBX
Verzendsnelheid 2 seconden
Modemsnelheid: maximum 33,6 Kbps
Resolutie: standaard 8 x 3,85 regels/mm, 200 x 100 dpi

8x7,7 regels⁄mm, 200x200 dpi
Resolutie: optie 16 x 15,4 regels/mm, 400 x 400 dpi
Compressiemethode MH, MR, MMR, JBIG
Geheugen: standaard 4 MB, (320 pagina's)
Geheugen: maximum 60 MB, (4800 pagina's)

PAPIERVERWERKING

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

Handinvoer: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen, Aangepast papierformaat
Papierinvoer: standaard 1200 vellen
Papierinvoer: maximum 4700 vellen
Papieruitvoer: standaard 500 vellen
Papieruitvoer: maximum 1625 vellen 1625 vellen 1625 vellen 3625 vellen 3625 vellen 3625 vellen
Papiergewicht Laden: 60 - 300 g/m²

Handinvoer: 52 - 300 g/m²
Dubbelzijdig: 52 - 256 g/m²

Papiertypen Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Karton, Voorbedrukt papier, Bankpost, Gecoat
papier, Envelop, Etikettenpapier, OHP



IM 2500(A)/ IM 3000(A)/ IM 3500(A)/ IM 4000A/ IM 5000A/ IM 6000
Belangrijkste specificaties

IM 2500(A) IM 3000(A) IM 3500(A) IM 4000A IM 5000A IM 6000
MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: maximum 1600W 1600W 1600W 1780W 1780W 1780W
Vermogen indien in bedrijf (kW) 446 W 475 W 553 W 568 W 767 W 821 W
Stroomverbruik: gereed 56,4 W 56,4 W 56,4 W 64,7 W 64,7 W 64,7 W
Stroomverbruik: slaapstand 0,57 W
Gemiddeld stroomverbruik
(TEC)*

0,29 kWh⁄week 0,35 kWh⁄week 0,41 kWh⁄week 0,47 kWh⁄week 0,63 kWh⁄week 0,74 kWh⁄week

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

UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES

Papierlade van 1 x 250 vellen Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m²)
Papierlade van 2 x 550 vellen Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m²)
Bulklade voor 2000 vellen Papierformaat: (A4), Papiergewicht: (60 - 300 g/m²)
Zijbulklade voor 1500 vellen Papierformaat: (A4, B5), Papiergewicht: (60 - 300 g/m²)
Hybride finisher voor 1000 vellen Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), 1000 vellen, Nietcapaciteit: (50 vellen),

Papierformaat voor nieten: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2
nietjes)

Finisher voor 3000 vellen Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (3000 vellen), Nietcapaciteit:
(50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m²), Nietposities: (Bovenkant,

Onderkant, 2 nietjes, Schuin bovenaan)
Boekjesfinisher voor 1000 vellen Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (1000 vellen), Nietcapaciteit:

(50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m²), Nietposities: (Bovenkant,
Onderkant, 2 nietjes, Boekje)

Boekjesfinisher voor 2000 vellen Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (2000 vellen), Nietcapaciteit:
(50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m²), Nietposities: (Bovenkant,

Onderkant, 2 nietjes, Boekje)
Interne finisher voor 250 vellen Papierformaat: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (250 vellen), Nietcapaciteit: (5 vellen),

Papierformaat voor nieten: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (64 - 80 g/m²), Nietposities: (Bovenkant)
Interne finisher voor 500 vellen Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (500 vellen), Nietcapaciteit: (50

vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m²), Nietposities: (Bovenkant,
Onderkant, 2 nietjes)

Interne staffellade Ladecapaciteit: (250 vellen), Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²)
Interne (fax)uitvoerlade Ladecapaciteit: (125 vellen), Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²)

OVERIGE OPTIES

Faxeenheid, G3-interface, Faxgeheugeneenheid, Onderzetkast, Tafel met zwenkwielen, Geheugeneenheid, Zijlade, Perforeereenheden, Interne multivouweenheid,
IPDS-eenheid, Originele PostScript 3, IEEE 1284-interface, IEEE 802.11 a/b/g/n-interface, Apparaatservereenheid, File Format Converter , OCR-eenheid, Extra
beveiligde harde schijf, Data overwrite security unit, Invoereenheid voor klein papier, Page keeper, ADF-greep, Houder voor extern toetsenbord, Tellerinterface-
eenheid, Beugel voor sleutelteller, NFC-kaartlezer, Ingebouwde paslezer

VERBRUIKSARTIKELEN

Toner: zwart 24.000 afdrukken 24.000 afdrukken 24.000 afdrukken 37.000 afdrukken 37.000 afdrukken 37.000 afdrukken
Het rendement van de
verbruiksartikelen is gebaseerd
op een dekking van 6% op A4.

Ricoh Nederland B.V.
Magistratenlaan 2
5223 MD 's
Hertogenbosch
The Netherlands

(0)73 - 645 11 11

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.


