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Maak complexe taken eenvoudig met het handige
smart touchscreen display

Haal het meeste uit uw kantoorruimte en profiteer snel van doorlopend rendement van uw investering met

Ricoh's nieuwe, slimme A4 kleuren MFP's. Deze MFP-serie is ontworpen om snel te kunnen bedienen en

makkelijk te kunnen integreren in uw bestaande documentworkflows. De apparaten hebben een groot,

intuïtief bedieningspaneel dat net als een tablet makkelijk en handig te bedienen is. Toch biedt de serie

ook veel van de functionaliteiten en workflows van een grote A3 MFP. Maar deze MFP's kunnen meer

dan de productiviteit verhogen. Ze zorgen ervoor dat u geen extra ruimte kwijt bent voor de

functionaliteiten die u nodig heeft. Dankzij de kleine afmetingen en geruisloze werking kunnen ze overal

geplaatst worden, zonder werknemers af te leiden of vergaderingen te verstoren. Om u te helpen nog

meer kosten te besparen, zijn de MFP's erg energiezuinig en verlagen ze ook nog uw CO2-uitstoot.

Makkelijk in gebruik: intuïtieve bediening, net als een tablet

Productief: naadloze integratie in uw documentworkflows, waardoor u tijd en kosten bespaart

Ruimtebesparend: haal meer uit uw waardevolle kantoorruimte

Energiezuinig: minder energiekosten en invloed op het milieu

Geruisloos: kan overal worden geplaatst zonder vergaderingen en het personeel te verstoren



Verbeter op een slimme manier uw
productiviteit en beperk uw kosten

Optimaal gebruik van kantoorruimte

Kantoorruimte is duur, dus u wilt liever niet dat
printers/scanners een groot deel van uw
waardevolle kantoorruimte in beslag nemen.
Ricoh’s nieuwe kleuren MFP's hebben de kleinste
afmetingen binnen hun segment, maar zitten
boordevol functies en oplossingen. Ze zijn
ontworpen om stilletjes op de achtergrond te
functioneren, zodat u ze dichtbij werkplekken kunt
zetten, zonder dat zij het dagelijkse werk verstoren.

Handige apps

Het nieuwe 10,1 inch touchscreen display is
ontworpen voor een makkelijke, intuïtieve
bediening. Op het veelzijdige touchscreen kunt u
vegen, knijpen en slepen en neerzetten, net als op
uw smartphone of tablet. De installatie van handige
apps zoals Patroonvergendeling (om het apparaat
eenvoudig te ont- en vergrendelen) en Ricoh Smart
Device Connector (voor een snelle en eenvoudige
verbinding met uw smartphone/tablet) is zeer
eenvoudig. U kunt zelfs vanaf uw smartphone of
tablet afdrukken en ernaar scannen.

Snelle resultaten

De nieuwe Ricoh kleuren MFP's kunnen tot 40
pagina's per minuut afdrukken in zwart-wit, terwijl
ze ook al uw wensen op het gebied van
kleurenafdrukken en aansluitmogelijkheden
vervullen. Hun standaard configuratie en grote
bedieningspaneel maken deze machines
eenvoudig in het gebruik, samen met software-
oplossingen zoals scanoplossingen, mobiel printen
oplossingen en beheeroplossingen. Het grotere
schermformaat is ook perfect voor apps die de
workflow verbeteren, zoals Snel kopiëren.

Optimaal besparen

Een korte hersteltijd, de mogelijkheid om blanco
pagina's automatisch niet af te laten drukken en de
beste energiezuinigheid binnen hun klasse
bespaart u kosten en vermindert uw impact op het
milieu. Hun apparaatbeheerfuncties, die veelal
alleen op A3-apparaten zitten, zorgen voor nóg
meer besparingen. Door limietinstellingen voor
gebruikers en groepen te centraliseren, kunt u
excessief printgedrag voorkomen. U bespaart
gegarandeerd op tijd, ruimte en energiekosten.



MP C306ZSP/MP C306ZSPF/MP C406ZSPF
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd: 25 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: Kleur: 11/11/10,5 seconden

Zwart-wit: 7,2/7,2/6,2 seconden
Continue uitvoersnelheid: Kleur: 30/30/35 pagina's per minuut

Zwart-wit: 30/30/40 pagina's per
minuut

Geheugen: Standaard: 2 GB
Harde schijf: 320 GB
Afmetingen (B x D x H): 510 x 588 x 505 mm
Gewicht: 45 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces: Droog elektrostatisch
overdrachtsysteem met dubbele
ontwikkelcomponenten (4-drums
methode)

Meervoudig kopiëren: Tot 99 kopieën
Resolutie: 600 x 600 dpi
In-/uitzoomen: Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal: Standaard: PCL5c, PCL6(XL), PDF,
PostScript® 3™
Optie: XPS

Afdrukresolutie: Maximum: 1200 x 1200 dpi
Interface: Standaard: USB2.0 type A, USB2.0

type B, SD-ingang, Ethernet 10 base-
T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T
Optie: Bidirectioneel IEEE 1284,
Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth

Netwerkprotocol: TCP/IP: IP v4, IP v6
Windows® omgevingen: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2003R2, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Mac OS omgevingen: Macintosh OS X versie 10.2 of later
UNIX omgevingen: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

SAP® R/3® omgevingen: SAP® R/3 3.x® of later
Andere ondersteunde
omgevingen:

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

SCANNER

Scansnelheid: Maximaal 30 originelen per minuut
Resolutie: Standaard: 100 - 600 dpi

Standaard: 200 dpi
Origineelformaat: A4
Gebundelde stuurprogramma's: Netwerk-TWAIN
Scannen naar: E-mail, Map, USB, SD-kaart, SMB,

FTP, URL, NCP (Optie), PDF/A,
Digitaal ondertekende PDF,
Doorzoekbare PDF (ingebouwd)
(Optie)

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

Compressiemethode: MH, MR, MMR, JBIG
Verzendsnelheid: G3: 2 seconde(n) (200 x 100 dpi,

JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi,
MMR)

Modemsnelheid: Maximum: 33,6 Kbps
Scansnelheid: 2,4 seconde(n)
Geheugencapaciteit: Standaard: 4 MB
Geheugenback-up: Ja: 1 uur

PAPIERVERWERKING

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

Papierinvoercapaciteit: Maximum: 1350 vellen
Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 200 vellen
Papiergewicht: Standaard papierlade(n): 60 - 163 g/m²

Handinvoer: 60 - 220 g/m²
Duplexlade: 60 - 163 g/m²
ADF: 52 - 128 g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximum: 1200 W
Gereed (modus): 60 W
Slaapstand: 1,1 W
Elektriciteitsverbruik (TEC):
1095/1095/1584 W/u

OPTIES

Papierlade (Papierlade van 500 vellen), Interne (fax)uitvoerlade,
Bidirectioneel IEEE 1284, USB-apparaatserver, Bluetooth, Pictbridge,
Tellerinterface, File Format Converter, Data Overwrite Security Unit
(gecertificeerde versie), Copy Data Security Unit, Faxverbindingseenheid,
Unicode-lettertypepakket voor SAP, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/g/n),
OCR-eenheid, Rechtstreeks afdrukken via XPS, Geavanceerde HDD-
beveiliging, NFC-kaartlezer

VERBRUIKSARTIKELEN

Tonercapaciteit: Zwart: 17.000 afdrukken
Cyaan: 6000 afdrukken
Magenta: 6000 afdrukken
Geel: 6000 afdrukken

Het rendement van de verbruiksartikelen is gebaseerd op 2 pagina's
per taak met een dekking van 5% op A4.
Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.
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