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Rad Ricoh Pro C9200 Graphic Arts Edition

Digitálna tlačiareň s vlastnosťami ofsetovej 
tlačiarne

V náročnom produkčnom prostredí môže byť všestranná a produktívna technológia tým hlavným faktorom, 

ktorý vás odlíši od konkurencie. Tlačiarne Ricoh Pro™ C9200 a Ricoh Pro™ C9210 tlačiarne sú ideálnym 

riešením pre zabezpečenie efektívnej a kvalitnej produkcie.  

Tieto dva modely dokážu tlačiť na širokú škálu médií a dosahujú vynikajúcu rýchlosť tlače a kvalitu. Vypĺňajú 

medzeru medzi ofsetovým a digitálnym spracovaním a umožňujú poskytovateľom tlačových služieb 

vykonávať cenovo dostupnú a pritom vysoko kvalitnú digitálnu tlač.



Výnimočná kvalita tlače a konzistentnosť

Produkčné tlačiarne Ricoh Pro C9200 a Ricoh Pro C9210 ponúkajú vynikajúcu kvalitu obrazu. Oba modely 

produkujú farebné výtlačky v trvalo vysokej kvalite, ktorých výsledný dojem je porovnateľný s ofsetom. 

Prinášajú tiež inovatívne nové funkcie, napr. automatickú diagnostiku farieb, ktorá podporuje stabilitu tlače a 

produktivitu kontrolou nekonzistentnosti farieb medzi digitálnym obrazom a tlačenými hárkami a v prípade 

potreby upraví kolísanie farebných tónov. 

Nový ultrajemný chemický toner PxP zabezpečuje široký farebný rozsah a v kombinácii s technológiou VCSEL 

(povrchovo vyžarujúce lasery) umožňuje tlačiarňam produkovať živé farby s plynulým odstupňovaním tónov. 

•  Kvalita tlače, ktorá je porovnateľná s ofsetom.

•   Živé farby, plynulé odstupňovanie farebných tónov a jemné čiary.

•   Malá výška tonerovej vrstvy minimalizuje odlesky.



Rýchlosť a spoľahlivosť, ktoré posúvajú 
produktivitu na novú úroveň

Vďaka tlačiarňam Ricoh Pro C9200 a Ricoh Pro C9210 blížiaci sa termín nepredstavuje problém. Oba modely 

sú rýchle a robustné a sú navrhnuté tak, aby splnili požiadavky v prevádzkach so stredným až vysokým 

objemom tlače. Môžu tlačiť prakticky nepretržite. Vysokovýkonná tlačiareň Ricoh Pro C9200 poskytuje 

bezchybnú farebnú tlač rýchlosťou až 115 str./min. a model Ricoh Pro C9210 ponúka rýchlosť až 135 str./min. 

Tieto tlačiarne bez problémov zvládnu až jeden milión výtlačkov A4 za mesiac. 

Počas piatich rokov životnosti dokážu tlačiarne Ricoh Pro C9200 a Pro C9210 vytlačiť 60 miliónov výtlačkov  

a dosiahnuť max. zaťaženie (duty) až 1,75 milióna výtlačkov mesačne. Aby sa zvýšila spoľahlivosť, sú vybavené 

rozšírenou dráhou papiera so širokými polomermi ohybu a aby sa znížili prestoje, vyškolená obsluha môže 

vymieňať hlavné servisné jednotky. 

 

•  60 miliónov výtlačkov počas päťročnej životnosti.

•  Max. zaťaženie (duty) 1,75 milióna výtlačkov mesačne.

•  Až jeden milión výtlačkov A4 mesačne rýchlosťou 115 resp. 135 str./min.

•  Nie sú potrebné odstávky: papier a toner je možné vymeniť aj počas prevádzky.

•  Plná rýchlosť tlače pri všetkých gramážach papiera.



Kvalitná tlač na širokú škálu médií

Rozsiahla podpora médií

Ricoh Pro C9200 a Ricoh Pro C9210 sú tie najuniverzálnejšie produkčné systémy, s ktorými sa môžete stretnúť. Podporujú 
médiá s gramážou 52-470 g/m² pri plnej rýchlosti a dokážu tlačiť na rôzne druhy materiálov vrátane lesklých a matných 
potiahnutých ofsetových médií, kariet s textúrou a samoprepisovacieho papiera. 
 
V rámci ďalšieho rozšírenia radu potenciálnych aplikácií podporujú nové produkčné tlačiarne tlač na dlhšie hárky na papier 
SRA3, obojstranne až do 1030 mm a jednostranne až do 1260 mm. Integrovaná knižnica médií, ktorá obsahuje predvolené 
hodnoty pre rôzne značkové typy médií, zjednodušuje nastavenie a zaisťuje spoľahlivý výkon. 

•  Podpora médií s gramážou 52-470 g/m².
•  Lesklé, matné, textúrované papiere a samoprepisovací papier.
•   Rozsiahla integrovaná knižnica médií obsahuje nastavenia pre rôzne typy značkových médií.
•   Nový nástroj pre spravovanie médií (MMT) umožňuje zdieľanie nastavení s inými zariadeniami.
•  Elastický zažehľovací pás zaisťuje priľnavosť tonera k textúrovaným médiám.



Tlačové riešenie prispôsobené na mieru

Prispôsobené vašim produkčným potrebám s vylepšenými schopnosťami

Aby sa zabezpečil spoľahlivú nepretržitú prevádzku, tlačiarne Ricoh Pro C9200 a Pro C9210 sa môžu prispôsobiť tak, 
aby vďaka dodatočným možnostiam podávania a dokončovania splnili takmer všetky produkčné požiadavky. Voliteľný 
podtlakový LCT podporuje širokú škálu médií vrátane SRA3 médií s povrchovou úpravou s gramážou až 470 g/m². 

Možnosti dokončovania zahŕňajú vysokokapacitný stohovač, finišer, brožúrovač a rezačku, skladaciu jednotku, ktorá 
podporuje šesť rôznych typov skladania, vysokokapacitný vkladač, dierovačku GBC StreamPunch, in-line viazače krúžkovej  
a lepenej väzby a rôzne brožúrovacie systémy Plockmatic. 

Vďaka rozšíreným možnostiam dokončovania a podávania dokážete vytvoriť viac typov brožúr. 

• Nové systémy dokončovania dokážu spracovať brožúry s 30 hárkami vrátane krycích strán s povrchovou vrstvou.
• Nový brožúrovač Plockmatic umožňuje vytvárať brožúry vo formáte A4 s až 50 hárkami.

DFE servery EFI 

Pre podporu práce s Fiery sú k dispozícii výkonné tlačové servery EFI. 

DFE servery E-86 a E-46 využívajú najnovšiu technológiu Fiery, ktorá je základom systému Fiery 
FS350 Pro, a vďaka tomu umožňujú rýchle spracovanie dát pri neobmedzenej kreativite.

TotalFlow Print Server

TotalFlow Print Server ponúka DFE s technológiou Adobe PDF Print Engine (APPE),  
ktorá je ideálna pre firemné tlačové strediská alebo pre komerčné prostredie 
spracovávajúce dáta PDF či IPDS/AFP (voliteľne).

Klienti sa môžu pripojiť k existujúcim predtlačovým systémom (Kodak Prinergy, Agfa 
Apogee a Heidelberg Prinect), a to pomocou štandardnej technológie JDF, ktorá 
umožňuje bezproblémovú integráciu a obojsmernú spätnú väzbu ohľadne stavu 
úloh. Voľba technológie Kodak alebo Heidelberg APPE Rip tiež ponúka integritu 
renderingu oproti výstupu CTP.



Nové možnosti

In-line finišer 

• Zlepšené možnosti sedlového zošívania až 30 listov (80 g/m²).
• Podporuje gramáž až 350 g/m².
• Robustnejší finišer pre nepretržitú prevádzku.
• Vyššia kapacita výstupu s dvomi posuvnými zásobníkmi (1000 a 3500 hárkov).

Vkladač so vzduchovým oddeľovaním (Air Assist) 

• Nepretržité podávanie poťahovaného papiera pomocou vzduchového oddeľovania od 
predného okraja.

• Podporuje gramáž až 350 g/m².
• 2 zásobníky papiera s 200 hárkami papiera v každom zásobníku.

Brožúrovač na dlhé hárky Plockmatic 5000 

Brožúrovač na dlhé hárky je plne integrovaný do tlačiarní Ricoh.
• Umožňuje vytváranie brožúr A4 vo formáte na šírku, profesionálnych  

200-stranových (alebo 140-stranových) zošitých alebo brožúr  
s plochým chrbtom.

• Široké možnosti využitia vďaka podpore médií s povrchovou vrstvou  
alebo bez povrchovej vrstvy s gramážou až 350 g/m².

• K dispozícii so zošívacími hlavami pre prevádzky s veľkým objemom produkcie.
• Exkluzívne funkcie vrátane plochých chrbtov a orezávania okrajov.

LCT na dlhé hárky BDT VX370-1280 

• BDT technológia Tornado bez použitia podtlaku pre bezchybné  
podávanie a oddeľovanie médií.

• Rozsah formátu médií: Šírka: 210-364 mm / Dĺžka: 210-1280 mm.
• Robustná kovová konštrukcia na uloženie stohu s výškou až 500 mm.



Rad Ricoh Pro™ C9200
ŠPECIFIKÁCIE

Údaje a hodnoty uvedené v tomto prospekte sa týkajú konkrétnych obchodných prípadov. Iné podmienky a okolnosti môžu viesť k odlišným výsledkom. 

Všetky názvy spoločností, značiek, produktov a služieb sú majetkom a registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Copyright © 2018 

Ricoh Europe PLC. Všetky práva vyhradené. Obsah a rozvrhnutie tohto prospektu nie je možné meniť, upravovať a kopírovať a ani ho vkladať do iných 

dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ricoh Europe PLC.
www.ricoh-europe.com

VŠEOBECNE

Názov modelu: Pro C9200, Pro C9210
Technológia:  Suchý elektrostatický prenos,  

4 fotovalce, interný prenosový pás
Zažehľovanie: Bezolejové, zažehľovací pás
Rýchlosť tlače:  115 str./min. (Pro C9200) 
 135 str./min. (Pro C9210)
Rozlíšenie: VCSEL: 2400×4800 dpi
Zahrievanie: Max. 540 sekúnd
Rozmery (š × h × v): 2520 × 990 × 1500 mm
Hmotnosť:  Max. 1076 kg
Zdroj napájania:  220-240 V, 2× 32 A, 50/60 Hz
Príkon: Max. 9 000W
Životnosť:  60 000 000 strán formátu A4 alebo  

5 rokov

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstupná kapacita papiera:  1. zásobník (štd.) 2200 hár. 
2. zásobník (štd.) 2200 hár.

Voliteľne:  Podtlakový podávač LCT 
3. zásobník: 2200 hár. 
 4. zásobník: 2200 hár. 
5. zásobník: 2200 hár. 
6. zásobník: 2200 hár. 
7. zásobník: 2200 hár. 
8. zásobník: 2200 hár.  

 Bočný zásobník 500 hár.
Gramáž papiera:  1. zásobník 52-470 g/m² 

2. zásobník: 52-470 g/m² 
3. zásobník: 52-470 g/m². 
4. zásobník: 52-470 g/m². 
5. zásobník: 52-400 g/m² 
6. zásobník: 52-400 g/m². 
7. zásobník: 52-400 g/m². 
8. zásobník: 52-400 g/m²

Voliteľne:  Podtlakový podávač LCT 
3. a 4. zásobník: 52-470 g/m²  
5 až 8. zásobník: 52-400 g/m²

Maximálna hrúbka médií: 600µm 
Voliteľne: Bočný zásobník 52-216 g/m²
Duplex: 52 − 470 g/m²
Max. potlačiteľná plocha:  326 x 1255 mm (pri použití 

voliteľného bannerového zásobníka)

DFE

E46
Konfigurácia: Externá
Verzia systému: Fiery System FS350 Pro
Procesor:  Intel i5-6500  

(3,2-3,6 GHz s funkcí Turbo)
Pamäť: 8 GB (2× 4 GB)
HDD: 1 TB
Optická jednotka: Podpora DVD RW
Operačný systém:   Windows 10 Enterprise Systems x64

E86
Konfigurácia: Externá
Verzia systému: Fiery System FS350 Pro
Procesor:  Intel® Xeon® Gold 5118  

(2,3-3,2 GHz s funkcí Turbo)
Pamäť: 32 GB RAM
HDD: 500 GB + 2× 2 TB SATA RAID 0
Optická jednotka: Podpora DVD RW
Operačný systém:  Windows 10 Enterprise Systems x64

TotalFlow Print Server R-62 
Konfigurácia:  Externý
Procesor:  6. gen. Core i7-6700 (3,4 GHz)
Pamäť:  Štandardne: 32 GB (2× 16 GB)
 Vol.: 32 GB (2× 16 GB)
HDD: Štd.: 3× 1 TB SATA
 Vol.: 1× 1 TB
Optická jednotka: Podpora DVD
Operačný systém: Linux

Ďalšie príslušenstvo
Podtlakový LCT (RT5120), premostenie (BU5010), vkladač krycích 
hárkov (CI5040), bočný zásobník (BY5020), bannerový zásobník na 
dlhé hárky, podtlakový bannerový zásobník, bannerový LCT BDT 
(VX1280,370), štandardný finišer (SR5110), finišer brožúr (SR5120), 
rezačka (TR5050), vysokokapacitný stohovač (SK5040), vysokokapacitný 
vkladač (HCI3500), viazač krúžkovej väzby (RB5020), viazač lepenej 
väzby (GB5010), skladacia jednotka (FD5020), dierovačky 2-4 otvory, 
dierovačka GBC StreamPunch, viazač GBC StreamWire, brožúrovač 
na dlhé hárky Plockmatic (PBM5035/5035s), brožúrovač Plockmatic 
(PBM350/500), brožúrovač Plockmatic PowerSquare, brožúrovač 
Duplo, stohovač na dlhé hárky Plockmatic (MPS)

Riešenia pre workflow
Ricoh TotalFlow Prep and Production Manager, Ricoh ProcessDirector, 
BatchBuilder, MarcomCentral, FusionPro VDP Suite, Ricoh Supervisor, 
InfoPrint Manager. EFI MarketDirect Storefront & Cross Media, Colour 
Profiler Suite, Graphic Arts Premium Package, Impose, Compose, OL 
Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.

Poznámka: Pokiaľ nie je uvedené inak, sú dáta v tomto prospekte 
vztiahnuté na normálny papier A4 80 g/m²


