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Nadštandardná kvalita 
a vysoká spoľahlivosť 
za dostupnú cenu
Tlačiarne RICOH Pro C5300/C5310 spájajú vysokú rýchlosť, kvalitné farby, výnimočnú 
manipuláciu s médiami, produktivitu, rad možností pre dokončovanie a pokročilé 
technológie v kompaktných rozmeroch. 

Chopte sa ďalších príležitostí a využite ich

• Vysoká produktivita s plne farebným výstupom až do 80 str./min.

• Výnimočná kvalita obrazu vďaka VCSEL laserom s rozlíšením až 2400 × 4800 dpi

• Najlepšia podpora médií vo svojej triede pre špeciálne papiere, dlhé hárky a 
vyššiu gramáž 

• Presná registrácia a konzistentnosť farieb pre kvalitnejšie úlohy

• Automatické obojstranné kopírovanie do formátu 330×487 mm a gramáže 360 g/m2

• Intuitívne ovládanie pomocou 10" inteligentného ovládacieho panela

• Rozsiahly výber možností dokončovania pre väčšiu flexibilitu 

• Výber z viacerých typov kontrolérov Ricoh a EFI

• Integrácia so softvérovými riešeniami Ricoh prináša vysokú efektivitu od predtlačovej 
prípravy až po vykonanie úloh a správu zariadení 



Presne pre vás – 
tá správna veľkosť, na správnom mieste.

Marketingové agentúry
Pripravte svoju spoločnosť na ďalšie výhry s 
kompaktnou, farebnou tlačiarňou vysokej kvality, ktorá 
sa ľahko používa a vyžaduje minimálnu údržbu.

• Buďte vždy pripravení poskytnúť profesionálne 
prezentácie, ktoré ukážu vaše nápady v žiarivých 
farbách a vysokej kvalite.

• Dajte tímom možnosť objaviť ich kreativitu a plne ju 
rozvinúť s využitím viacerých typov médií.

• Vytvárajte atraktívne návrhy pre konzultácie so 
zákazníkmi a poskytnite skúšobné kópie pre 
zaistenie optimálnej kvality a konkurencieschopnosti.

• Využite všetky výhody profesionálneho 
dokončovania v úspornom dizajne.

Firemná tlač 
Vlastná produkcia tlačených dokumentov pomocou 
cenovo dostupného zariadenia prinesie úspory 
nákladov a zvýši efektivitu vášho biznisu. 

• Presný registrácia papiera a širšia škála farieb 
prekonajú očakávania zákazníkov.

• Ponúknite viac vďaka podpore rôznych typov médií 
vrátane špeciálnych a syntetických materiálov, obálok 
a dlhých (bannerových) hárkov.

• Vytvárajte profesionálne vyhotovené brožúry, 
sprievodcov kurzmi, marketingové materiály a ďalšie 
s rozraďovacími hárkami a hrubými obálkami.



Komerčné tlačiarne
Presuňte krátkodobé úlohy mimo veľkoobjemových 
systémov, aby ste vyrovnali pracovné zaťaženie a zvýšili 
vaše marže.

• Vytvárajte pre zákazníkov skúšobné výtlačky u tých 
úloh, ktoré vyžadujú kontrolu zhody farieb.

• Získajte vysoko kvalitný a spoľahlivý systém, ktorý 
zvládne urgentné úlohy a špičkové pracovné 
zaťaženie.

• Tlačte na požiadanie práce, ako sú napríklad letáky, 
lístky a pohľadnice na médiá s povrchovou úpravou a 
materiály s vysokou gramážou.

Tlačové služby: 
Rozvíjajte vaše podnikanie s farebnou tlačiarňou, ktorá 
ľahko zvládne rozsiahlu škálu médií.

• Spoľahlivý výkon a intuitívne ovládacie prvky 
uľahčujú prevádzkovanie systému obsluhe na 
všetkých úrovniach.

• Zvýšte hodnotu svojich produktov exkluzívnou 
kvalitou výstupov so živými farbami a presnou 
sútlačou. 

• Ponúknite zákazníkom viac jedinečných možností 
vďaka špeciálnym materiálom a zaujímavým 
aplikáciám s nadštandardnými formátmi. To všetko 
na počkanie a v garantovanej kvalite.

Úspech vášho podnikania závisí od technológie, ktorá vám môže pomôcť 
dosiahnuť vaše ciele v oblasti produktivity a zisku. K tomu potrebujete vysoko 
kvalitné výstupy, ktoré vyhovujú požiadavkám vašich najdôležitejších klientov. 
Model RICOH Pro C5300s/C5310s prináša oboje – a to brilantným spôsobom.



Zvoľte si komplexné riešenie  
s robustným dokončovaním 
a intuitívnym softvérom  
pre zvládnutie vašich  
pracovných postupov

Výkonné kontroléry pre 
riadenie pracovných 
postupov
Model C5300s/C5310s je štandardne vybavený 
univerzálnym GW kontrolérom Ricoh. Pre 
profesionálnu prácu možno použiť vstavaný EFI 
kontrolér Fiery E-27B, ktorý poskytuje spoľahlivú 
správu úloh a farieb, alebo ešte výkonnejšiu 
serverovú verziu Fiery E-47B pre rýchle 
spracovanie náročných úloh, od predtlačovej 
prípravy až po hotové výstupy.

1    Vytvárajte plne farebné brožúry priamo vo 
vašej firme a za radom: Vyberte si napr. finišer 
brožúr SR5120 s kapacitou výstupu 3500 hárkov na 
vytváranie brožúr do 30 hárkov/120 strán. Pre plne 
automatizované viazanie brožúr krúžkovou väzbou 
zvoľte GBC StreamWire.

2    Nechajte úlohy bežať nepretržite: S vysoko 
kapacitným stohovačom SK5040 môžete naskladať 
až 5000 hárkov a ľahko ich presunúť pomocou 
vozíka na kolieskach.

3    Eliminujte manuálne vkladanie v režime offline: 
Ak chcete ľahko pri tlači pridávať vložené hárky či 
obálky brožúr, použite jedno- alebo dvojpriehradkový 
vkladač krycích hárkov.

4    Minimalizujte odpad: Použite prepojovaciu 
jednotku (Buffer Pass Unit), ktorá ochladzuje najmä 
natierané médiá pred podaním do finišera alebo 
stohovače, a zabránite tak ich zlepeniu.
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5    Nechajte úlohy plynúť: Použite voliteľnú 
vyrovnávaciu jednotku (Decurl Unit), aby ste 
zamedzili krúteniu papiera a vylepšili stohovanie.

6    Zjednodušte si digitalizáciu dokumentov: 
Kopírujte a skenujte úlohy rýchlosťou až 240 str./
min. pomocou štandardného podávača originálov 
s kapacitou 220 hárkov, ktorý skenuje farebne obe 
strany pri jednom priechode.

7    Buďte známi vynikajúcou kvalitou reprodukcie: 
Ponúkajte žiarivé farby a jemné, plynulé prechody 
dostupné vďaka technológii VCSEL (plošne 
vyžarujúce lasery) a tonerom typu PxP-EQ.

8    Dopĺňajte papier bez prestojov: Spoľahnite sa na 
indikátory aktívneho zásobníka, ktoré vám oznámia, 
ktorý zásobník sa používa, takže môžete naplniť 
ostatné zásobníky, zatiaľ čo je systém v prevádzke.

9    Okamžite viete, kedy systém potrebuje 
pozornosť: Stĺpik so stavovým svetlom môžete 
vidieť z ľubovoľného miesta v miestnosti.

10    Rýchle používateľské rozhranie: Pomocou 
10-palcového inteligentného ovládacieho panela 
s funkciami podobnými tabletom rýchlo a ľahko 
nastavíte úlohy.

11    Presná sútlač vďaka mechanickej registrácii: 
Premosťovacia jednotka BU5030, ktorá je 
vyžadovaná pre podtlakový LCIT, zaisťuje presnú 
registráciu aj pri kompaktných rozmeroch.

12    Zvládnite hravo aj veľké úlohy: Do podtlakových 
zásobníkov LCIT RT5120 môžete vložiť až 4400 hárkov 
bez ohľadu na typ materiálu vrátane vysokých gramáží 
až do 360 g/m2 a formátu až 330 mm × 487 mm.
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Vynikajúci dizajn, ktorý je prínosom na všetkých úrovniach.
Vyvinuli sme špičkový produkt v kompaktných rozmeroch a bez kompromisov.

• Medzi inteligentné funkcie patrí 10-palcový inteligentný ovládací panel, ktorý poskytuje intuitívne 
ovládanie. 

• Obsluhou vymeniteľné jednotky (ORU) vám umožňujú vykonávať bežnú údržbu podľa vášho plánu 
a zabezpečiť, aby bol systém funkčný a prevádzkyschopný, keď ho najviac potrebujete. 

• Indikátory aktívneho zásobníka umožňujú vkladanie médií počas chodu čím sa zvyšuje účinnosť pri  
dlhších úlohách a menej častých prerušeniach.

Potenciál pre rozvoj vášho biznisu.
Získajte konkurenčnú výhodu s funkciami, ktoré pomáhajú znižovať pracovnú náročnosť, 
minimalizujú výstupné plytvanie a dosahujú opakovateľné a vysoko kvalitné výsledky.

• Šesť zásobníkov médií ponúka flexibilitu na zvýšenie produkčnej rýchlosti s minimálnymi zásahmi – 
čo poskytuje mimoriadny výkon na daný čas a rozpočet. 

• Vstavané snímače riadia presnú predo-zadnú sútlač pre vysoko kvalitné výsledky pri obojstrannej 
tlači vizitiek, priamej pošty, kníh, brožúr a pozvánok.

• Komplexné riešenia pre webovú tlač a variabilné dáta vám umožnia urobiť viac úloh a  
zvládať dodacie lehoty podľa očakávaní pre vašich zákazníkov.

Verné farby, ktoré vyhovujú potrebám zákazníka.
Tieto modely používajú rovnaké technológie, ako vyššie produkčné rady Ricoh a prinášajú 
tak mimoriadne detailné a pôsobivé výstupy.

• Technológia VCSEL (plošne vyžarujúce lasery) spoločnosti Ricoh poskytuje najvyššiu hustotu pixelov 
v segmente (4800 dpi) pre živé obrazy a ostrý text s presnými líniami.

• Paralelná kalibrácia poskytuje vysokú kvalitu obrazu a konzistentnú farbu stránku za stránkou, takže 
môžete s istotou porovnať farby značky a uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov.

• Vlastný toner Pxp-EQ zlepšuje hladký vzhľad tlačových obrazov na textúrovaných  
a hladkých médiách.

Inovatívne technológie – 
špičkové farby – vysoká produktivita



Skvelá priechodnosť médií a profesionálna konečná úprava.
Vytvárajte aplikácie vysokej hodnoty a pracujte interne na úlohách, ktoré ste predtým 
zadávali externým dodávateľom.

• Medzi komplexné dokončovacie možnosti patrí tradičné zošívanie a dierovanie GBC, viacnásobné 
skladanie a vkladače, ktoré umožňujú vkladať predtlačené hárky do tlačových úloh.

• Zdvihnite latku s novým finišerom brožúr SR5120 určeným na knihy so sedlovým zošívaním až 
120 strán s obálkou vysokej gramáže až do hmotnosti 350 g/m2.

• Podtlakové zásobníky poskytujú skvelú podporu podávania aj pre chúlostivé médiá s vysokou 
kapacitou pre väčšie úlohy. 

Viac médií, viac aplikácií, väčší zisk
Rozšírte svoju zákaznícku základňu vďaka pútavému výstupu bez ohľadu na to, v akom 
odvetví pracujete.

• Zjednodušte si nastavenie úloh a dosiahnite optimálny výstup pomocou 1000 predvolených alebo 
vlastných profilov v intuitívnej knižnici papiera. 

• Vytvárajte pôsobivé plagáty, tlačené vkladané materiály, obaly kníh, poštové zásielky, trojnásobné 
prekladané brožúry v plnej veľkosti a ďalšie.

• Vytvorte celý rad aplikácií s rozsiahlym výberom médií od ľahkých lesklých hárkov až po tie 
najzaujímavejšie syntetické a textúrované materiály.

Komplexné riešenie so softvérom a službami.
Využite odborné znalosti spoločnosti Ricoh, aby ste naplno využili potenciál modelov 
RICOH Pro C5300s/C5310s. Náš skúsený tím posúdi vaše potreby a odporučí riešenia na 
splnenie vašich cieľov.

• Spoľahnite sa na partnerstvo, ktoré vám poskytuje nonstop podporu 24/7 a jednu z najväčších 
servisných organizácií, ktorá sa 100 % venuje produkčnej tlači.

• Zvýšte rýchlosť a presnosť predtlačovej prípravy pomocou TotalFlow® a automatizujte svoju 
produkčnú tlač pomocou TotalFlow® BatchBuilder, čo je riešenie, ktoré riadi úlohy na základe 
atribútov.



Základné špecifikácie
Štandardné režimy Kopírovanie/tlač/skenovanie
Proces tlače/kopírovania  Suchý elektrostatický prenos, 4 fotovalce,
 vnútorný prenosový pás
Zažehlovanie  Bezolejové, zažehlovací pás
Toner Farebný toner PxP-EQ
Registrácia papiera Senzory a voliteľná mechanická registrácia
Podávač originálov ADF na 220 hárkov, jednopriechodové 

fareb. duplex. skenovanie až 240 obr./min.
Ovládací panel Farebný 10,1" inteligentný ovl. panel
Rýchlosť tlače (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 prvej kópie Pro C5310S: Max. 9,6 sek. far./
 Max. 8,1 sek. čb
 Pro C5300S: Max. 11 sek. far./
 Max. 9,2 sek. čb 
Mesačné zaťaženie  150 000 str.
Max. mes. zaťaženie (Duty)  450 000 str.
Rozlíšenie VCSEL: 2400x4800 dpi
 Tlač: 1200x4800 dpi 
 Kopírovanie: 600 dpi
 Skenovanie: 600 dpi
Kapacita zás. papiera  Zásobník 1: 2× 1250 hár.
 Zásobníky 2 a 3: 2× 550 hár.
 Bočný zásobník: 250 hár.
Štd. kapacita
Kapacita papiera  3850 hárkov
Max. kapacita papiera 8550 hárkov
Formát papiera  Zásobník 1: 210 – 305 mm (Š) x  

210 – 439 mm (D)
 Zásobníky 2 – 3: 100 - 330,2 mm (Š) x 

139,7 – 487,7 mm (D)
 Bočný zásobník 90 – 330,2 mm (Š) x  

139,7 – 1260 mm (D), obálky
Gramáž papiera  Zásobníky 1 – 3: 52 – 300 g/m2

 Bočný zásobník:: 52 – 360 g/m2

 Duplex: 52 – 360 g/m2

Max. potlačiteľná plocha 323 × 480 mm
Doba zahrievania Max. 120 sek.
Max. spotreba energie  3840 W alebo menej
Požiadavky na napájanie  220-240 V, 16 A, 50/60 Hz
Rozmery (š×h×v)  799 × 880 × 1648 mm
 (vrát. ADF a stĺpika so stavovým svetlom)
Hmotnosť  Max. 262 kg

Tlačové kontroléry
EFI Colour Controller E-47B
Verzia systému Fiery  Fiery FS400 Pro
Konfigurácia  Serverové prevedenie
Pamäť  8 GB RAM
Procesor  Intel Core i5-6500
 (3,2  – 3,6 GHz s funkciou Turbo)
Pevný disk  1 TB SATA
Operačný systém  Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

EFI Color Controller E-27
Verzia systému Fiery  Fiery FS400 Pro
Konfigurácia  Zabudovaný typ
Pamäť  4 GB
Procesor  Intel Pentium G4400 3,3 GHz
Pevný disk  500 GB
Operačný systém  Linux

Príslušenstvo
Veľkokapacitný vstupný zásobník A4/LT (LCIT RT4060)
Kapacita papiera  4400 hárkov
Veľkosť papiera  210 × 297 mm
Gramáž papiera  52 – 300 g/m2

Rozmery (š×h×v)  352 × 540 × 625 mm
Hmotnosť  20 kg

Veľkokapacitný vstupný zásobník A3/DLT (LCIT RT5140)
Kapacita papiera  2200 hárkov
Formát papiera  Až do 330 × 487 mm
Gramáž papiera  52 – 300 g/m2

Rozmery (š×h×v)  869 × 730 × 658 mm
Hmotnosť  83 kg

Vodiaci zásobník banner. hárkov S6 pre A3 LCIT
Kapacita papiera  250 hárkov
Formát papiera  Až do 330 × 700 mm
Gramáž papiera  52 – 300 g/m2

Podtlakový veľkokapacitný zásobník (LCIT RT5120)
Kapacita papiera  4400 hárkov (2× 2200 hárkov)
Formát papiera  Až do 330 × 487 mm
Gramáž papiera  52 – 360 g/m2

Rozmery (š×h×v)  1054 × 730 × 1000 mm
Hmotnosť  230 kg
(Pre prepisovací papier je nutná
voliteľná jednotka S13)

Premosťovacia jednotka BU5030 (nutná pre LCIT RT5120)
Vrátane mechanickej registrácie
Rozmery (š×h×v)  225 × 730 × 1000 mm
Hmotnosť  41 kg

Podtlakový zásobník na bannerové hárky typ S9
Kapacita papiera  730 hárkov
Formát papiera  Až do 330 × 700 mm
Gramáž papiera  52 – 360 g/m2

Bočný zásobník (BY5020)
Kapacita papiera  550 hárkov
Formát papiera  Až do 330 × 487 mm
Maximálna veľkosť papiera  Pridaním voliteľného rozšírenia bočného 

zásobníka S9 sa max.veľkosť papiera rozšíri 
až na 330 × 700 mm

Gramáž papiera  52 – 216 g/m2

Vkladač krycích hárkov (CI5050)
Kapacita papiera  200 hárkov
Formát papiera  Až 297 × 432 mm
Gramáž papiera  64 – 216 g/m2

Rozmery (š×h×v)  500 × 600 × 600 mm
Hmotnosť  12 kg

Zakladač obalu (CI5040)
Kapacita papiera  400 hárkov (2× 200 hárkov)
Formát papiera  Až do 330 × 487 mm
Gramáž papiera  52 – 350 g/m2

Funkcia Air Assist  podporovaná
Detekcia podania 2 hárkov  podporovaná
Rozmery (š×h×v)  740 × 730 × 1290 mm
Hmotnosť  50 kg

Skladacia jednotka FD5020
Typ skladania  Jeden hárok: Z-sklad, polo-sklad/tlač vnútri, 

polo-sklad/tlač zvonku, skladací list/tlač 
vnútri, skladací list/tlač zvonku, rozkladací 
list (harmonika), dvojitý paralelný sklad/tlač 
vnútri, dvojitý paralelný sklad/tlač zvonku, 
okenicový sklad/tlač vnútri, okenicový  
sklad/tlač zvonku

 Viac hárkov: Polo-sklad/tlač vnútri, polo-
sklad/tlač zvonku, skladací list/tlač vnútri, 
skladací list/tlač zvonku, rozkladací list 
(harmonika)

Veľkosť papiera  Jeden hárok: Z-sklad  
210×297 mm – 297×420 mm;  
polo-sklad 210×297 mm –  
330×487,7 mm; skladací list  
210×297 mm – 297×420 mm;  
dvojitý paralelný sklad 210×297 mm – 
297×420 mm; okenicový sklad:  
210×297 mm – 297×420 mm

 Viac hárkov: Polo-sklad  
210×297 mm – 330×487,7 mm;  
skladací list 210×297 mm –  
297×420 mm; rozkladací list (harmonika)  
210×297 mm – 210×356 mm

Gramáž papiera  Režim jedného hárku: 64 – 105 g/m2

 Režim viacerých hárkov: 64 – 80 g/m2

Rozmery (š×h×v)  470 × 980 × 730 mm
Hmotnosť  92 kg

Vysokokapacitný stohovač (SK5040)
Kapacita papiera  5000 hárkov 
Horná priehradka ďalších 250 hárkov
Gramáž papiera  52 – 360 g/m2

Pojazdný vozík  1× štd. a ďalšie  
voliteľne

Rozmery (š×h×v)  900 × 730 × 1000 mm
Hmotnosť  Stohovač:120 kg; pojazdný vozík: 15 kg

RICOH Pro C5300s/C5310s 
Technické špecifikácie



Výstupná priehradka M42
Kapacita papiera  500 hárkov 
Formát papiera  Až do 330 × 487 mm
Gramáž papiera  52 – 360 g/m2

Rozmery (š×h×v)  350 × 500 × 170 mm
Hmotnosť  2,2 kg

Finišer na 3000 hárkov – zošíva 65 hárkov (SR5090)
Zásobník s posunom
Kapacita papiera  3000 hárkov
Gramáž papiera  52 – 360 g/m2

Horná priehradka
Kapacita papiera  250 hárkov
Gramáž papiera  52 – 216 g/m2

Veľkosť papiera  148 × 210 mm – 330 × 487,7 mm
Striasačka (Jogger)  Voliteľne
Chladiaci ventilátor Voliteľne
Dierovačka 2/4 Voliteľne 
Zošívanie 
Veľkosť papiera  B5-A3 SEF na 65 hárkov
Gramáž zošitého papiera  Až do 105 g/m2

Pozícia zošitia  Hore, hore šikmo, dole, 2 svorky
Rozmery (š×h×v)  1113 × 730 × 1490 mm
Hmotnosť  160 kg

Finišer brožúr na 2000 hárkov – zošíva 65/20 hárkov (SR5100)
Zásobník s posunom
Kapacita papiera  2000 hárkov
Gramáž papiera  52 – 360 g/m2

Horná priehradka
Kapacita papiera  250 hárkov 
Gramáž papiera  52 – 216 g/m2

Výstupný stohovač  Voliteľne
Chladiaci ventilátor Voliteľne
Dierovačka 2/4  Voliteľne 
Zošívanie
Papier  B5-A3 SEF do 65 hárkov
Papier  Gramáž do 105 g/m2

Pozícia zošitia  Hore, hore šikmo, dole, 2 svorky
Sedlové zošívanie
Veľkosť papiera  210 × 297 mm – 330 × 420 mm
Gramáž papiera  64 – 80 g/m2 až do 20 hárkov
Pozícia zošitia  2 v strede
Rozmery (š×h×v)  657 × 730 × 980 mm 
Hmotnosť  53 kg

Finišer na 4500 hárkov - zošíva 100 hárkov (SR5110)
Kapacita papiera
Dolný posuvný zásobník  3500 hárkov
Horný posuvný zásobník  1000 hárkov
Gramáž papiera 52 – 360 g/m2

Dierovačka 2/4  Voliteľne 
Rozmery (š×h×v)  1113 × 730 × 1490 mm
Hmotnosť  135 kg

Finišer brožúr na 3500 hárkov – zošíva 100/30 hárkov (SR5120)
Kapacita papiera
Dolný posuvný zásobník  2500 hárkov
Horný posuvný zásobník  1000 hárkov
Gramáž papiera 52 – 360 g/m2

Dierovačka 2/3 Voliteľne 
Sedlové zošívanie 52 – 350 g/m2

Veľkosť papiera  182 × 257 mm × 330 × 487,7 mm
Gramáž papiera  52 – 80 g/m2 až do 30 hárkov/120 strán
Rozmery (š×h×v)  1113 × 730 × 1490 mm
Hmotnosť  160 kg

Orezávač brožúr (TR5050)
Typ orezania  Orez predného okraja
Kapacita orezávania  Až do 30 zošitých a zložených hárkov/ 

120 strán (80 g/m2)
Veľkosť papiera  182 × 257 mm × 330 × 487,7 mm
Kapacita výst. priehradky  Až do 60 súprav
Neobmedzený výstup  Podporovaný po špec. úprave
Rozmery (š×h×v)  1115 × 592 × 556 mm
Hmotnosť  75,29 kg

Dierovačka GBCStreamPunch Ultra
Veľkosti papiera  A4 LEF, SEF, SEF s dvojitým dierovaním
 A5 LEF
 A3 SEF SEF s dvojitým dierovaním
 SRA3  SEF SEF s dvojitým dierovaním
 SRA4 LEF, SEF, SEF s dvojitým dierovaním
Gramáž papiera  75 – 300 g/m2

 S povrchovou úpravou 120 – 300 g/m2

Dierov. rozraď. hárkov  Podporované
Dierovanie „2-Up“  Podporované
Rozmery (š×h×v) 445 × 729 × 1001 mm
Hmotnosť  100 kg

Viazač GBC StreamWire (vyžaduje GBC StreamPunch Ultra)
Veľkosť papiera  210 × 297 mm (LEF)
Gramáž papiera  75 – 300 g/m2

Počet krúžkov  210 × 297 mm (LEF) – 32 krúžkov
Typy hrebeňov  Farba čierna, biela a strieborná
 Až do 30, 50, 60, 70 alebo 80 hárkov
Rozraďovacie hárky  Podporované
Rozmery (š×h×v)  864 × 965 × 864 mm
Hmotnosť  227 kg

Jednotka rezačky a Square fold Plockmatic
Typ orezania  Orez predného okraja
Orezávanie troch strán Manuálne 

Typ skladania štvorcové zadné zloženie
Kapacita orezávania  Až do 30 zošitých a zložených hárkov/ 

120 strán (80 g/m2)
Veľkosť papiera  182 × 257 mm × 330 × 487,7 mm
Rozmery (š×h×v)  1760 × 660 × 1064 mm
Hmotnosť  178 kg

Brožúrovač Plockmatic PBM350e
Veľkosť papiera  210 × 297 mm – 297 × 420 mm
Gramáž papiera  64 – 300 g/m2

Veľkosť súprav  2 – 35/2 – 50* hárkov (80 g/m2)  
(* nutný rozširujúci modul PBM500)

Rozmery (š×h×v)  1420 × 899 × 701 mm
Hmotnosť  135 kg 
Voliteľné príslušenstvo  Rezačka, jednotka Square fold, vkladač 

krycích hárkov, modul orezu/otočenia

Ďalšie príslušenstvo
Vyrovnávacia jednotka DU5080 (Decurl Unit), Prepojovacia jednotka 
S9 (Buffer Pass Unit), Premostenie BU5020,
Jednotka pre identifikáciu médií, PostScript3 typ M42, IPDS
typ M42, VM karta typ P18, OCR typ M13

Spotrebný materiál
Tonery CMY, výťažnosť 26 000 výtlačkov/fľaša*
Toner K, výťažnosť 31 000 výtlačkov/fľaša*
Odpadová nádoba tonera  110 000 výtlačkov/fľaša*
* Pri pokrytí 8,75 % (A4)

Podporované riešenia pre 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

Špecifikácie sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho 
upozornenia. Pre zoznam certifikovaných médií kontaktujte 
spoločnosť Ricoh.
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