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Verhoog uw productiviteit en print milieubewuster

Met Ricoh's nieuwe generatie A3 kleuren MFP's blaast er een nieuwe, frisse wind van productiviteit door

uw kantoor. Optimaliseer uw workflow met de ingebouwde finisher, nietmachine zonder nietjes en handige

paslezer. Bespaar tijd dankzij de korte opwarmtijd, snelle eerste afdruk, ID-kaart kopiëren en doorzoekbare

PDF's. Print tegelijkertijd milieubewuster dankzij een laag stroomverbruik, mogelijkheid tot limietinstelling

en aanpasbare aan/uit-instellingen. Kortom, de MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP

zal aan al uw digitale workflowvereisten voldoen en u helpen om productiever en milieubewuster te werken,

dag in, dag uit.

Korte opwarmtijd en snelle eerste afdruk

Innovatief touchscreen display, dat net zoals een smartphone werkt

Geavanceerde controller voor de beste prestaties

Superieure afbeeldingskwaliteit

Unieke nietmachine zonder nietjes



Verbeter uw productiviteit

De MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP
C2503ZSP zijn ontworpen om uw workflow te
stroomlijnen en uw bedrijfsefficiëntie te vergroten
via hun prestaties en eenvoudige bediening. U zult
merken dat u veel effectiever werkt, terwijl u
tegelijkertijd geniet van professioneel drukwerk
waarvan u nooit had gedacht dat u dat binnenshuis
zou kunnen.

Milieubewuster printen

Ricoh streeft naar het behalen van de hoogste
prestaties met zo min mogelijk impact op het milieu.
De MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP
C2503ZSP zijn goede voorbeelden van dit streven.
Het stroomverbruik tijdens het gebruik van de
machines is de laagste in hun klasse. De
slaapstand bespaart nog meer energie. Het toner-
en papierverbruik wordt op een efficiënte manier
beheerd, zonder extra werk voor u. Waar mogelijk
zijn gerecyclede onderdelen of delen van
plantaardig plastic gebruikt.



Aantrekkelijk en gemakkelijk te bedienen

Eenvoudige bediening: tikken en vegen 

Deze apparaten tillen gebruiksgemak naar een nieuw niveau. Het
touchscreen display is vergelijkbaar met dat van iPad en Android
toestellen, zodat u de machine nog gemakkelijker en sneller kunt
bedienen. De bediening is hetzelfde als die van andere Ricoh MFP's,
waardoor er geen training is vereist. Bespaar tijd door een shortcut
naar veelgebruikte instellingen op uw startpagina te plaatsen.

De perfecte keuze voor een modern kantoor

Deze stijlvolle multifunctionele printers zijn een waardevolle
toevoeging aan de inrichting van ieder kantoor, zonder veel ruimte in
te nemen. Ze zijn ook extreem stil. De slim ontworpen behuizing
vermindert het geluid van bewegende delen. Ventilatoren worden
stopgezet tijdens de slaapstand. Na terugkeer uit de slaapstand
worden onderdelen die niet hoeven te bewegen, ook niet in beweging
gebracht.

De veelzijdigheid waarnaar u op zoek bent 

Deze MFP's ondersteunen het alsmaar populairder wordende SRA3-
formaat, zodat u bijsnijdmarkeringen kunt afdrukken voor het snel en
eenvoudig beoordelen van proefdrukken. U kunt enkelzijdig
afdrukken op papiergewichten tot 300 g/m² (dubbelzijdig = 180 g/m²).
Afdrukken op enveloppen is ook heel eenvoudig met de standaard
envelopinvoer die zich in de tweede lade bevindt.



Geavanceerde functies die uw digitale
workflow verbeteren

Bespaar tijd met zoeken en faxen 

Dankzij de doorzoekbare PDF-functie vermijdt u met deze machine
verspilde tijd en frustrerende momenten tijdens het zoeken naar
documenten. U kunt zelfs zoeken naar een document door een
woord in te voeren dat zich in het document bevindt. U kunt faxen op
afstand met de ingebouwde fax.

Gebruiksgemak 

Druk vanaf USB/SD af of maak gebruik van de handige, ingebouwde
kaartlezer. Kopieer beide zijden van een ID-kaart op één zijde van
een vel papier met ID-kaart kopiëren.

Een innovatieve manier van nieten

Ricoh’s unieke nietmachine zonder nietjes maakt het mogelijk om
maximaal 5 pagina's samen te binden zonder een nietje te gebruiken.
U bespaart hierdoor op geld, u hoeft geen vastgelopen nietjes meer
te verwijderen en er bestaat geen risico dat nietjes de glasplaat
beschadigen als een document wordt gescand. Deze optie is met
name handig voor de voedselindustrie (geen risico op nietjes in
etenswaren), maar ook voor ziekenhuizen en scholen (geen risico op
verwondingen aan patiënten en kinderen).

Drukwerk in stijl

Maak prachtige, professionele documentatie met de interne finisher.
Verhoog de totale capaciteit door een interne uitvoerlade bovenop de
finisher te bevestigen, zonder dat de machine hierdoor extra ruimte
inneemt.



Hoge prestaties, lage milieu-impact

Prachtige beeldkwaliteit

Continue procescontrole stabiliseert de
kleurendichtheid van de afbeelding, waardoor er een
adembenemende afbeeldingskwaliteit ontstaat.
Trillingen zijn uitgesloten, waardoor er geen strepen
op afdrukken verschijnen en afbeeldingen er perfect
uitzien. De tekst is zeer scherp en het risico op
halovorming is miniem. Kleuren kunnen gemakkelijk
worden aangepast, waarbij beelden van 'vooraf' en
'achteraf' u helpen om het beeld zo optimaal mogelijk
af te stemmen voor het beste resultaat.

Extreem efficiënt

Werk sneller en efficiënter op kantoor door gebruik te
maken van Ricoh’s GW+ controller, die de volgende
eigenschappen bevat: faxen op afstand, vanaf USB/
SD afdrukken, limietinstelling, een aanpasbare
startpagina en een informatiescherm. Distributed
Scan Management (DSM) maakt het mogelijk om
scaninstellingen en -bestemmingen automatisch in
te stellen, waardoor u wederom tijd bespaart en
efficiënter werkt.

Gemakkelijk te onderhouden

Stap-voor-stap begeleiding tijdens het oplossen van
papierstoringen versnelt het oplossen van
problemen, terwijl een innovatief mechanisme een
vlotte papierplaatsing mogelijk maakt.

De milieuvriendelijke MFP

Het energieverbruik van deze apparaten is een van
de laagste in de industrie. Het stroomverbruik tijdens
de slaapstand is ook extreem laag ten opzichte van
andere machines. U ziet in één oogopslag hoeveel
papier u heeft bespaard via de milieu-indicatoren op
het bedieningspaneel. U kunt ook de aan/uit
instelling aanpassen, zodat het apparaat direct
gereed is om gebruikt te worden zodra u het kantoor
komt binnenlopen en weer in de slaapstand gaat
wanneer u naar huis gaat. Het gebruik van
plantaardig plastic en staal dat in een elektrische
oven is verhit, verlagen de milieu-impact van deze
apparaten.



Uw digitale workflowoplossing

1 Touchscreen bedieningspaneel

2 Nietmachine zonder nietjes (optie)

3 Gemakkelijk te onderhouden

4 Interne finisher

5 Interne uitvoerlade

6 Ingebouwde kaartlezer

7 Envelopinvoer vanuit de tweede papierlade

8 Onderdelen van plantaardig plastic en staal dat
in elektrische ovens is vervaardigd



MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd: 19/69/19/69 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: Kleur: 7,6/7,6/7,5/7,5 seconden

Zwart-wit: 5,4/5,4/5,3/5,3 seconden
Continue uitvoersnelheid: Kleur: 20/20/25/25 pagina's per minuut

Zwart-wit: 20/20/25/25 pagina's per
minuut

Geheugen: Standaard: 1,5 GB
Maximum: 2 GB

Harde schijf: 250 GB
Afmetingen (B x D x H): 587 x 685 x 913 mm
Gewicht: 81 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

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

PRINTER

Printertaal: Standaard: PCL5c, PCL6, PDF
rechtstreeks afdrukken, Mediaprint
(JPEG/TIFF)
Optie: Adobe®, PostScript® 3™,
PictBridge

Afdrukresolutie: Maximum: 1200 x 1200 dpi
Interface: Standaard: USB 2.0, SD-ingang,

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

Netwerkprotocol: Standaard: IP v4, IP v6
Optie: IPX/SPX

Windows® omgevingen: Windows® XP
Windows® Vista
Windows® 7
Windows® Server 2003
Windows® Server 2003R2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2
Windows® Server 2012

Mac OS omgevingen: Macintosh OS X Native v10.5 of later
UNIX omgevingen: UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Novell® Netware® omgevingen: versie 6.5 of later
SAP® R/3® omgevingen: SAP® R/3®

SCANNER

Scansnelheid: Maximaal 54 originelen per minuut
Resolutie: Maximum: 600 dpi
Origineelformaat: A3, A4, A5, B4, B5
Gebundelde stuurprogramma's: Netwerk-TWAIN
Scannen naar: E-mail: SMTPPOPIMAP4

Map: SMBFTPNCP

FAX

Circuit: PSTN, PBX
Compatibiliteit: ITU-T (CCITT) G3
Resolutie: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi
Verzendsnelheid: G3: 2 second(en)
Modemsnelheid: Maximum: 33,6 Kbps
Geheugencapaciteit: Standaard: 4 MB

Maximum: 28 MB

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: Standaard (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6),
Optie (SRA3)

Maximum: 2300 vellen
Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 625 vellen
Papiergewicht: 52 - 300 g/m²

Milieukenmerken

Stroomverbruik: Maximum: 1470 W
Gereed (modus): 240 W
Slaapstand: 1 W
Elektriciteitsverbruik (TEC):
701/753/889/939 W/u

SOFTWARE

Standaard: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Optioneel: GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode-lettertypepakket
voor SAP, Remote Communication
Gate S Pro

OPTIES

Glasplaatklep, ADF-greep, Papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x
550 vellen, Finisher van 500 vellen, Interne finisher met nietloze nietmachine,
Perforatiekit voor finisher van 500 vellen, interne staffeluitvoer, Interne
(fax)uitvoerlade, Tafel met zwenkwielen, Bidirectioneel IEEE 1284,
Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge,
PostScript3, Browsereenheid, File Format Converter, Kaartlezersteun, Copy
Data Security Unit, Faxverbindingseenheid, Faxmarkeringseenheid,
faxoptie, Unicode-lettertypepakket voor SAP, OCR-eenheid, Ingebouwde
kaartlezer, SRA3-unit

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001-, ISO14001- en
ISO27001-gecertificeerd
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