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Nadstandardní kvalita  
a vysoká spolehlivost za 
dostupnou cenu
Tiskárny RICOH Pro C5300/C5310 spojují vysokou rychlost, kvalitní barvy, výjimečnou 
manipulaci s médii, produktivitu, řadu možností pro dokončování, řadu možností pro 
dokončování a pokročilé technologie v kompaktních rozměrech.

Chopte se dalších příležitostí a využijte je

• Vysoká produktivita s plnobarevným výstupem až 80 str./min.

• Výjimečná kvalita obrazu díky VCSEL laserům a rozlišením až 2400×4800 dpi

• Nejlepší podpora médií ve své třídě pro speciální materiály, dlouhé listové 
formáty a vyšší gramáž 

• Přesná registrace a konzistentnost barev pro úlohy vyšší kvality

• Automatické oboustranné kopírování až do 330×487 mm a gramáže 360 g/m2

• Intuitivní ovládání pomocí 10“ chytrého ovládacího panelu

• Široký výběr možností konečných úprav pro větší flexibilitu 

• Výběr z více typů kontrolerů Ricoh a EFI

• Integrace se softwarovými řešeními Ricoh přináší vysokou efektivitu od 
předtiskové přípravy až po provedení úloh a správu zařízení 



Přesně pro vás - 
ta správná velikost, na správném místě.

Marketingové agentury
Nastavte svou firmu tak, aby dosahovala více úspěchů 
s kompaktní barevnou tiskárnou vysoké kvality, které 
se snadno používá a vyžaduje minimální údržbu.

• Buďte vždy připraveni poskytovat profesionální 
prezentace, které prezentují vaše nápady v 
zářivých barvách s dokonalou kvalitou obrazu.

• Dejte týmům možnost objevit svou kreativitu a 
naplno ji rozvinout s využítím více typů médií.

• Vytvářejte atraktivní návrhy pro konzultace 
se zákazníky a poskytněte zkušební 
kopie pro zajištění optimální kvality a 
konkurenceschopnosti.

• Využijte všech výhod profesionálního 
dokončování v úsporném designu.

Firemní tisk 
Vlastní produkce tištěných dokumentů pomocí cenově 
dostupného zařízení přinese úspory nákladů a zvýší 
efektivitu vašeho byznysu. 

• Přesný registrace papíru a širší škála barev 
překonají očekávání zákazníků.

• Nabídněte více díky podpoře různých typů 
médií, včetně speciálních a syntetických 
materiálů, obálek a dlouhých (bannerových) 
listů.

• Vytvářejte profesionálně zpracované brožury, 
příručky ke kurzům, marketingové materiály 
a ještě více, s rozřaďovacími listy a silnými 
obálkami.



Komerční tiskárny
Odlehčete velkoobjemovým systémům od 
krátkodobých úloh a vyrovnejte tak pracovní vytížení a 
zvyšte své marže.

• Vytvářejte pro zákazníky zkušební výtisky u 
těch úloh, které vyžadují kontrolu shody barev.

• Získejte vysoce kvalitní a spolehlivý systém pro 
práci s urgentními úlohami a i v době nejvyššího 
pracovního vytížení.

• Tiskněte práce na vyžádání, jako jsou letáky, 
vkládané materiály a pohlednice na natíraných 
médiích nebo materiálech vysokých gramáží.

Tiskové služby 
Rozšiřte své podnikání pomocí specializované barevné 
tiskárny, která snadno zvládne širokou škálu médií.

• Spolehlivý výkon a intuitivní ovládání 
usnadňuje provoz systému obsluze na všech 
úrovních.

• Zvyšte hodnotu svých produktů exkluzivní 
kvalitou výstupů s živými barvami a přesným 
soutiskem. 

• Nabídněte zákazníkům více jedinečných 
možností díky speciálním materiálům a 
zajímavým aplikacím s nadstandardními 
formáty. To vše na počkání a v garantované 
kvalitě.

Úspěch vašeho podnikání závisí na technologii, která vám může pomoci 
dosáhnout vašich cílů v oblasti produktivity a zisku. K tomu potřebujete 
výstupy, které splňují požadavky vašich nejdůležitějších klientů. 
RICOH Pro C5300s/C5310s přináší obojí – na vynikající úrovni.



Zvolte si komplexní řešení s robustním 
dokončováním a intuitivním 
softwarem pro zvládnutí vašich 
pracovních postupů

Výkonné kontrolery při 
řízení pracovních postupů
Model C5300s/C5310s je standardně 
vybaven univerzálním GW kontrolerm Ricoh. 
Pro profesionální práci lze použít vestavěný 
EFI kontroler Fiery E-27B, který poskytuje 
spolehlivou správu úloh a barev, anebo ještě  
výkonější serverovou verzi Fiery E-47B pro rychlé  
zpracování náročných úloh, od předtiskové 
přípray až po hotové výstupy.

1    Vytvářejte brožury plné barev s využitím 
dalších dokončovacích systémů  
v jednom kroku: Zvolte např. finišer brožur SR5120 
s kapacitou 3 500 listů a vytvářejte šité brožury až do 
30 listů/120 stránek. Pro plně automatizované vázání 
brožur kroužkovou vazbou zvolte GBC StreamWire.

2    Ponechte úlohy běžet nepřetržitě: 
S vysokokapacitním stohovačem SK5040 můžete 
skládat až 5 000 listů a snadno je přemístit pomocí 
pojízdného vozíku.

3    Eliminujte ruční vkládání off-line: Chcete-li 
snadno při tisku přidávat vložené listy či obálky 
brožur, použijte jedno- nebo dvoupřihrádkový 
vkládač krycích listů.

4    Minimalizace plýtvání: Použijte propojovací 
jednotku (Buffer Pass Unit), která ochlazuje zejména 
natíraná média před podáním do finišeru nebo 
stohovače, a zabráníte tak jejich slepení.
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5    Nechte úlohy plynout: Použijte volitelnou 
vyrovnávací jednotku (Decurl Unit), abyste zamezili 
kroucení papíru a vylepšili stohování.

6    Zjednodušte si digitalizaci dokumentů: Kopírujte 
a skenujte úlohy rychlostí až 240 str./min. pomocí 
standardního podavače originálů s kapacitou 
220 listů, který skenuje oboustranně a barevně při 
jednom průchodu.

7    Dostaňte se do povědomí vynikající kvalitou 
reprodukce: Nabídněte skvělé barvy a plynulé 
jemné přechody dostupné díky technologie VCSEL 
(plošně vyzařující lasery) a tonerům typu PxP-EQ.

8    Doplňujte papír bez prostojů: Spolehněte se na 
indikátory aktivního zásobníku, abyste zjistili, který 
zásobník se používá, abyste mohli doplňovat další 
zásobníky, když je systém v provozu.

9    Ihned víte, kdy je potřeba se systému věnovat: 
Světelný indikátor stavu můžete vidět odkudkoli v 
místnosti.

10    Rychlé uživatelské rozhraní: Pomocí 10" chytrého 
ovládacího panelu s funkcemi podobnými tabletu 
rychle a snadno nastavíte úlohy.

11    Přesný soutisk díky mechanické registraci: 
Jednotka Bridge Unit BU5030, která je vyžadována 
pro podtlakový LCIT, zajišťuje přesný soutisk i při 
kompaktních rozměrech.

12    Zvládněte hravě i velké úlohy: Do podtlakových 
zásobníků LCIT RT5120 můžete vložit až 4 400 
listů bez ohledu na typ materiálu, včetně vysokých 
gramáží až do 360 g/m2 a formátu až 330×700 mm.
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Vynikající design, který je přínosem na každé úrovni.
Vyvinuli jsme vysoce kvalitní produkt v kompaktních rozměrech, bez kompromisů.

• Mezi chytré funkce patří 10“ chytrý ovládací panel, který uživatelům nabízí intuitivní 
ovládání. 

• Jednotky vyměnitelné obsluhou (ORU) vám umožňují provádět rutinní údržbu podle 
vašeho harmonogramu a zajistit, aby byl systém připraven a fungoval, když jej budete 
nejvíce potřebovat. 

• Indikátory aktivního zásobníku umožňují vkládání médií za provozu, čímž se zvyšuje 
účinnost při dlouhých úlohách a dochází k méně přerušením.

Potenciál pro rozvoj vašeho byznysu.
Získejte konkurenční výhodu s funkcemi, které pomáhají snižovat nároky na pracovní sílu, 
minimalizovat plýtvání výstupy a dosahovat opakovatelných, vysoce kvalitních výsledků.

• Šest zásobníků médií nabízí flexibilitu pro zvýšení rychlosti produkce s minimálními zásahy 
– což poskytuje výjimečný výstup z hlediska času a rozpočtu. 

• Vestavěné senzory řídí přesný předo-zadní soutisk pro vysoce kvalitní výsledky při 
oboustranném tisku vizitek, adresných reklamních zásilek, knih, brožur a pozvánek.

• Kompletní řešení pro tisk z webu, včetně využití variabilních dat, vám umožní přijímat více 
pracovních úloh a zvládat dodací lhůty dle očekávání vašich zákazníků.

Věrné barvy, které odpovídají potřebám zákazníka.
Tyto modely používají stejné technologie, jako vyšší produkční řady Ricoh a přinášejí tak 
mimořádně detailní a působivé výstupy.

• Technologie VCSEL (plošně vyzařující lasery) společnosti Ricoh poskytuje nejvyšší hustotu 
pixelů v segmentu (4 800 dpi) pro živé obrazy a ostrý text s přesnými liniemi.

• Paralelní kalibrace poskytuje vysokou kvalitu obrazu a konzistentní barvy na všech 
stranách, takže si můžete být jistí, že výstupy uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka.

• Proprietární toner PxP-EQ zlepšuje hladký vzhled tiskových obrazů na strukturovaných 
materiálech i na lesklých médiích.

Inovativní technologie - 
špičkové barvy - vysoká produktivita.



Skvělá průchodnost médií a profesionální konečná úprava
Vytvářejte vysoce hodnotné aplikace a zpracovávejte dříve externě zadávané zakázky  
v rámci vaší firmy.

• Mezi možnosti komplexních konečných úprav patří tradiční sešívání a děrování až po 
děrování GBC, postupné vícenásobné skládání a vkládače, které umožňují přidávat 
předtištěné materiály do pracovního postupu.

• Nastavte vyšší laťku s novým finišerem brožur SR5120 pro brožury až do 120 stran  
s obálkou vysoké gramáže až 350 g/m2.

• Podtlakové zásobníky poskytují skvělou podporu podávání i pro choulostivá média 
s vysokou kapacitou pro větší úlohy. 

Více médií, více aplikací, vyšší zisk
Rozšiřte svou zákaznickou základnu s výstupem, který upoutá, bez ohledu na to, v jakém 
oboru pracujete.

• Zjednodušte nastavení úlohy a dosáhněte optimálního výstupu pomocí 1 000 
přednastavených nebo nebo vlastních profil v intuitivní knihovně papírů. 

• Vytvářejte působivé plakáty, tištěné vkládané materiály, obálky knih, poštovní zásilky, 
natřikrát skládané brožury v plné velikosti a mnoho dalšího.

• Vytvořte řadu aplikací s rozsáhlým výběrem médií od tenkých lesklých listů až po ty  
nejzajímavější syntetické materiály a materiály s texturou. 

Komplexní řešení se softwarem i službami
Využijte odborné znalosti společnosti Ricoh a široký potenciál modelů RICOH Pro C5300s/
C5310s. Náš zkušený tým vyhodnotí vaše potřeby a doporučí řešení k dosažení vašich cílů.

• Spolehněte se na partnerství, které vám poskytuje nepřetržitou podporu 24/7 a jednu z 
největších servisních organizací zcela vyhrazenou produkčnímu tisku.

• Zvyšte rychlost a přesnost přípravy tisku pomocí TotalFlow® Prep a automatizujte svůj 
produkční tisk pomocí TotalFlow® BatchBuilder, což je řešení, které řídí úlohy na základě 
atributů.



Základní specifikace
Standardní režimy Kopírování/Tisk/Skenování
Tisk/Kopírování  Suchý elektrostatický přenos, 4 fotoválce, 

vnitřní přenosový pás s vnitřním 
přenosovým pásem

Zažehlování  Bezolejové, zažehlovací pás
Toner Color PxP-EQ Toner
Registrace papíru a volitelná mechanická registrace
Podavač originálů ADF na 220 listů, jednoprůchodovém barev.
 duplex. skenování až 240 obr./min
Operation Panel Barevný 10,1“ chytrý ovl. panel
Rychlost tisku (A4) Pro C5310S: 80 str./min. (52–256 g/m2)
 56 str./min. (256,1–360 g/m2) 
 Pro C5300S: 65 str./min. (52–256 g/m2)
 50 str./min. (256,1–360 g/m2)
Čas výstupu první kopie Pro C5310S: Max. 9,6 sek. bar. / 
 Max. 8,1 sek. čb
 Pro C5300S: Max. 11 sek. bar. /
 Max. 9,2 sek. čb 
Měsíční zatížení  150 000 str.
Max. měs. zatížení (Duty)  450 000 str.
Rozlišení  VCSEL: 2400 x 4800 dpi
 Tisk: 1200 × 4800 dpi
 Kopie: 600 dpi
 Skenování: 600 dpi
Kapacita papíru Zásobník 1: 2× 1250 lis.
 Zásobníky 2 a 3: 2× 550 lis.
 Boční zásobník: 250 lis.
Std. kapacita papíru  3 850 listů
Max. kapacita papíru  8 550 listů
Formát papíru  Zásobník 1: 210–305 mm (Š) × 210–439 mm 

(D)
 Zásobníky 2–3: 100–330,2 mm (Š) × 

139,7–487,7 mm (D)
 Boční zásobník: 90–330,2 mm (Š) × 

139,7–1 260 mm (D), Obálky
Gramáž papíru  Zásobníky 1–3: 52–300 g/m2

 Boční zásobník: 52–360 g/m2

 Duplex: 52–360 g/m2

Maximální tisková plocha 323 × 480 mm
Doba zahřívání Max. 120 sekund
Max. příkon  Max. 3 840 W
Požadavky na napájení  220-240 V, 16 A, 50/60 Hz
Rozměry (š×h×v)  799 × 880 × 1 648 mm
 (včetně ADF a indikátoru stavu)
Hmotnost  Max. 262 kg

Tiskové kontrolery
EFI Colour Controller E-47B
Verze systému  Fiery FS400 Pro
Konfigurace  Serverové provedení
Paměť  8 GB RAM
CPU procesor  Intel Core i5-6500
 (3,2 GHz až 3,6 GHz s Turbo)
HDD  1TB SATA
Operační systém  Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

EFI Color Controller E-27B
Verze systému  Fiery FS400 Pro
Konfigurace  Vestavěný typ
Paměť  4GB RAM
CPU procesor  Intel Pentium procesor G4400 3,3 GHz
HDD  500 GB
Operační systém:  Linux

Příslušenství
Velkokapacitní vstupní zásobník A4/LT (LCIT RT4060)
Kapacita papíru  4 400 listů
Velikost papíru  210 × 297 mm
Gramáž papíru  52–300 g/m2

Rozměry (š×h×v)  352 × 540 × 625 mm
Hmotnost  20 kg

Velkokapacitní vstupní zásobník A3/DLT (LCIT RT5140)
Kapacita papíru  2 200 listů
Velikost papíru  Až do 330 × 487 mm
Gramáž papíru  52–300 g/m2

Rozměry (š×h×v)  869 × 730 × 658 mm
Hmotnost  83 kg

Vodicí zásobník banner. listů S6 pro A3/DLT LCIT
Kapacita papíru  250 listů
Velikost papíru  Až do 330 × 700 mm
Gramáž papíru  52–300 g/m2

Velkokapacitní podtlakový zásobník (LCIT RT5120)
Kapacita papíru  4 400 listů (2× 2200 listů)
Velikost papíru  Až do 330 × 487 mm
Gramáž papíru  52–360 g/m2

Rozměry (š×h×v)  1 054 × 730 × 1 000 mm
Hmotnost  230 kg
(Pro propisovací papír je nutná
volitelná jednotka S13)

Jednotka přemostění BU5030 (nutná pro LCIT RT5120)
Včetně mechanické registrace
Rozměry (š×h×v)  225 × 730 × 1 000 mm
Hmotnost  41 kg

Podtlakový bannerový zásobník typ S9
Kapacita papíru  730 listů
Velikost papíru  Až do 330 x 700 mm
Gramáž papíru  52–360 g/m2

Boční zásobník (BY5020)
Kapacita papíru  550 listů
Velikost papíru  Až do 330 × 487 mm
Max. velikost papíru  Přidáním volitelného víceúčelového bočního 

zásobníku pro velké rozměry papíru S9 se max. 
velikost papíru zvětší až na 330 × 700 mm

Gramáž papíru  52–216 g/m2

Vkládací zařízení (CI5050)
Kapacita papíru  200 listů (2× 200 listů)
Velikost papíru  Až do 297 × 432 mm
Gramáž papíru  64–216 g/m2

Rozměry (š×h×v)  500 × 600 × 600 mm
Hmotnost  12 kg

Vkládací zařízení (CI5040)
Kapacita papíru  400 listů (200 listů x 2 zásobníky)
Velikost papíru  Až do 330 × 487 mm
Gramáž  papíru 52–350 g/m2

 Podpora funkce Air Assist
 Podpora detekce dvojitého podávání
Rozměry (š×h×v)  740 × 730 × 1 290 mm
Hmotnost  50 kg

Skládací jednotka FD5020
Typ skládání  Jeden list: Z-sklad, poloviční sklad/tisk 

uvnitř, poloviční sklad/tisk zvenčí, skládací 
dopis/tisk uvnitř, skládací dopis/tisk zvenčí, 
rozkládací dopis (harmonika), dvojitý 
paralelní sklad/tisk uvnitř, dvojitý paralelní 
sklad/tisk zvenčí, okenicový sklad/tisk uvnitř, 
okenicový sklad/tisk zvenčí

 Více listů: poloviční sklad/tisk uvnitř, 
poloviční sklad/tisk zvenčí, skládací dopis/
tisk uvnitř, skládací dopis/tisk zvenčí, 
rozkládací dopis (harmonika)

Velikost papíru  Jeden list: Z-sklad  
210×297–297×420 mm;  
poloviční sklad 210×297– 
330×487,7 mm; dopisní sklad  
210×297–297×420 mm;  
dvojitý paralelní sklad 210×297–297×420 
mm; okenicový sklad  
210×297–297×420 mm

 Více listů: poloviční sklad  
210×297–330×487,7 mm;  
skládací dopis 210×297– 
297×420 mm; rozkládací dopis (harmonika)  
210×297–210×356 mm

Gramáž papíru  Režim jednoho listu: 64–105 g/m2

 Režim více listů: 64–80 g/m2

Rozměry (š×h×v)  470 × 980 × 730 mm
Hmotnost  92 kg

Vysokokapacitní stohovač (SK5040)
Kapacita papíru  5 000 listů 
Horní přihrádka  Dalších 250 listů
Gramáž papíru  52–360 g/m2

Pojízdný vozík  1× std. a další volitelně
Rozměry (š×h×v)  900 × 730 × 1 000 mm
Hmotnost  Stohovač: 120 kg; Pojízdný vozík: 15 kg

RICOH Pro C5300s/C5310s 
Systémové specifikace



Výstupní přihrádka M42
Kapacita papíru  500 listů 
Velikost papíru  Až do 330 x 487 mm
Gramáž papíru  52–360 g/m2

Rozměry (š×h×v)  350 × 500 × 170 mm
Hmotnost  2,2 kg

Finišer na 3000 listů - sešívá 65 listů (SR5090)
Posuvný zásobník
Kapacita papíru  3 000 listů
Gramáž papíru  52–360 g/m2

Zásobník na zkušební výtisky
Kapacita papíru  250 listů
Gramáž papíru  52–216 g/m2

Velikost papíru  148 × 210 – 330 × 487,7 mm
Průběžný výstup  Volitelně
Chladicí ventilátor  Volitelně
Děrovačka 2/4  Volitelně
Sešívání 
Velikost papíru  B5-A3 SEF do 65 listů
Gramáž pro sešívání papíru  Až do 105 g/m2

Pozice sešívání  Nahoře, nahoře šikmo, dole, 2 svorky
Rozměry (š×h×v)  1 113 × 730 × 1 490 mm
Hmotnost  160 kg

Finišer brožur na 2000 listů - sešívá 65/20 listů (SR5100)
Posuvný zásobník
Kapacita papíru  2 000 listů
Gramáž papíru  52–360 g/m2

Zásobník na zkušební výtisky
Kapacita papíru  250 listů 
Gramáž papíru  52–216 g/m2

Střásačka (Jogger)  Volitelně
Chladicí ventilátor  Volitelně
Děrovačka 2/4  Volitelně
Sešívání
Papír  B5-A3 SEF do 65 listů
Gramáž papíru  Až do 105 g/m2

Pozice sešívání  Nahoře, nahoře šikmo, dole, 2 svorky
Sedlové šití
Velikost papíru  210 × 297 – 330 × 420mm
Gramáž papíru  64–80 g/m2 – až do 20 listů
Pozice sešívání  2 svorky ve hřbetu
Rozměry (š×h×v)  657 × 730 × 980 mm 
Hmotnost  53 kg

Finišer na 4500 listů - sešívá 100 listů (SR5110)
Kapacita papíru
Spodní posuvný zásobník  3 500 listů
Horní posuvný zásobník  1 000 listů
Gramáž papíru  52–360 g/m2

Děrovačka 2/4  Volitelně
Rozměry (š×h×v)  1 113 × 730 × 1 490 mm
Hmotnost  135 kg

Finišer brožur na 3500 listů - sešívá 100/ 30 listů (SR5120)
Kapacita papíru
Spodní posuvný zásobník  2 500 listů
Horní posuvný zásobník  1 000 listů
Gramáž papíru  52–360 g/m2

Děrovačka 2/3  Volitelně 
Sedlové šití 52–350 g/m2

Velikost papíru  182 × 257 × 330 × 487,7 mm
Gramáž papíru  52–80 g/m2 až do 30 listů / 120 stran
Rozměry (š×h×v)  1 113 × 730 × 1 490 mm
Hmotnost  160 kg

Řezačka brožur (TR5050)
Typ řezání  Ořez předního okraje
Kapacita řezání  Až 30 sešitých a složených listů /  

120 stran (80 g/m2)
Velikost papíru  182 × 257 × 330 × 487,7 mm
Kapacita výst. přihrádky  Až 60 sad
Neomezený výstup  Podporován po spec. úpravě
Rozměry (š×h×v)  1 115 × 592 × 556 mm
Hmotnost  75,29 kg

Děrovačka GBC StreamPunch Ultra
Rozměry papíru  A4 LEF, SEF, SEF Dvojité děrování
 A5 LEF
 A3 SEF SEF Dvojité děrování
 SRA3 SEF SEF Dvojité děrování
 SRA4 LEF, SEF, SEF Dvojité děrování
Gramáž papíru  75 – 300 g/m2

 Natíraný papír 120–300 g/m2

Děrování rozřaď. listů  Podporováno
Děrování „2-Up“ Podporováno
Rozměry (š×h×v)  445 × 729 × 1 001 mm
Hmotnost  100 kg

Vazač GBC StreamWire (vyžaduje GBC StreamPunch Ultra)
Velikost papíru  210 × 297 mm (LEF)
Gramáž papíru  75 – 300 g/m2

Počet kroužků  210 × 297 mm (LEF) – 32 vazeb
Typy hřbetů  Černé, bílé stříbrné
 Až 30, 50, 60, 70 nebo 80 listů
Rozřaďovací listy Podporovány
Rozměry (š×h×v)  864 × 965 × 864 mm
Hmotnost  227 kg

Jednotka řezačky a Square fold hřbetovače Plockmatic
Typ řezání  Ořez předního okraje
Třístranné řezání  Manuálně 
Typ skládání  Square Back Fold (plochý hřbet)
Kapacita řezání  Až 30 sešitých a složených listů /  

120 stran (80 g/m2)
Velikost papíru  182 x 257 – 330 x 487,7 mm
Rozměry (š×h×v)  1 760 × 660 × 1 064 mm
Hmotnost  178 kg

Brožurovač Plockmatic PBM350e
Velikost papíru  210 × 297 mm – 297 × 420 mm
Gramáž papíru  64–300 g/m2

Velikost sady  2-35 / 2-50* listů (80 g/m2) 
(* nutný rozšiřující modul PBM500)

Rozměry (š×h×v)  1 420 × 899 × 701 mm
Hmotnost  135 kg
Volitelné příslušenství  Řezačka, hřbetovač, vkládač krycích listů, 

modul ořezu/otočení

Další příslušenství
Vyrovnávací jednotka DU5080 (Decurl Unit), Propojovací jednotka S9 
(Buffer Pass Unit), Přemostění BU5020, Jednotka identifikace médií, 
jednotka PostScript3 typ M42, IPDS typ M42, VM karta typ P18, OCR 
typ M13

Spotřební materiál
Toner CMY, výtěžnost  26 tis. tisků/lahev*
Toner K, výtěžnost  31 tis. tisků/lahev*
Odpadní nádoba toneru  110 tis. tisků/láhev*
*Při pokrytí 8,75 % (A4)

Podporována řešení pro workflow
Ricoh Streamline NX, Ricoh Global Scan NX, Ricoh Integrated Cloud
Environment, Ricoh Smart Integration, RICOH ProcessDirector™,
RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager,
RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, 
EFI® DigitalStoreFront™, CGS/ORIS Lynx & Evaluate,
EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery™ Graphic Arts Pro,
EFI Fiery ColorRight, EFI Fiery Automation, DirectSmile™,
EFI Fiery Central, Objectif Lune

Specifikace jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.
Pro seznam certifikovaných médií kontaktujte společnost Ricoh.
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