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Zwiększ wydajność swojej pracy

Zwiększ wydajność biura dzięki kolorowym urządzeniom wielofunkcyjnym Ricoh MP C3003 (Z)SP / MP C3503 (Z)SP. 
Zapewnij płynny przepływ dokumentów, wysoką jakość i prędkość drukowania, kopiowania oraz skanowania, 
wykorzystując szeroki zakres formatów papieru i możliwości zarządzania kolorem. Zaawansowany kontroler GWNX 
pozwoli na wykorzystanie rozszerzonych funkcji zarządzania, kontroli, bezpieczeństwa oraz obiegu dokumentów, a także 
zapewni doskonałą integrację z oprogramowaniem zewnętrznym w każdym środowisku operacyjnym. Zapewnij wygodę 
pracy dzięki dotykowym panelom o przekątnej 9 cali (wersja SP) lub 10,1 cala (wersja ZSP) z możliwością personalizacji 
oraz wbudowanym czytnikiem USB/SD. Oszczędzaj czas dzięki krótkiemu  nagrzewaniu urządzenia, szybkiemu 
generowaniu pierwszej kopii, wykonywaniu kopii dwustronnego dokumentu tożsamości na 1 stronie arkusza papieru (ID 
Card Copy), a także skanowaniu do przeszukiwalnych oraz edytowalnych plików PDF. Pozytywnie wpływaj na 
środowisko poprzez niski pobór energii, druk w dupleksie, programator czasu uśpienia oraz wyłączenia urządzenia.

Zaawansowany kontroler GWNX

Obsługa nośników do formatu SRA3

Wysoka jakość, prędkość i produktywność 

Szerokie możliwości obróbki końcowej prac 
Przyjazny wpływ na środowisko oraz niski 

pobór energii



Profesjonalny wygląd prac

Niezwykłe odwzorowanie barw, płynne przejścia 
tonalne, wyraźny tekst, a także zachowanie 
najwyższej jakości w sposób ciągły, to zasługa 
wysokiej rozdzielczości optycznej, automatycznej 
kalibracji oraz bieżącej kontroli koloru,  
precyzyjnego mechanizmu utrwalania, a także 
wysokiej jakości tonerów.

Szeroki zakres formatów

Drukowanie w formacie SRA3, to nie tylko bezstratny 
obszar zadruku formatu A3, ale także wydruk 
znaczników cięcia marginesów, co pozwala na 
precyzyjną obróbkę końcową. Bezpośredni wydruk z 
kaset na nośnikach do 300 g/m² (simpleks) oraz do 
256 g/m² (dupleks), a także na kopertach, to znaczne 
zwiększenie produktywności i oszczędność czasu.



Nowy poziom wydajności

Niezwykłe cechy MP C3003SP/MP C3003ZSP oraz MP C3503SP/MP C3503ZSP gwarantują 
zwiększoną wydajność każdego biura. Wysoka prędkość drukowania, kopiowania  i 
skanowania, a także krótki czas nagrzewania i wydruku pierwszej strony, są uwieńczone 
szerokimi możliwościami obróbki końcowej dokumentów. Dzięki funkcjom usprawniającym 
przepływ dokumentów produktywność Twojego biura nabiera nowego znaczenia.

Drukuj płynnie, oszczędzaj czas

Prędkość 30 (MPC3003) oraz 35 (MPC3503) stron na minutę w 
procesie drukowania oraz kopiowania, nagrzewanie w ciągu 19 
sekund od momentu włączenia (69 sekund wersja SP), 5,6 
sekundy do stanu gotowości od trybu uśpienia, a także 4,6 
sekundy do uzyskania pierwszej strony kopii, to oszczędność 
cennego czasu. Dodatkowo realizuj duże prace w okreśonym 
czasie dzięki programatorowi czasowemu prac oraz odbioru 
faksów. Zwiększenie przepływu pracy zapewni również funkcja 
automatycznego promowania zadań.

Zwiększ efektywność obróbki końcowej

Usprawnij obieg dokumentów

Wykorzystaj szerokie możliwości obróbki końcowej. Dzięki 
zastosowaniu wewnętrznego finiszera zszywającego 
zaoszczędzisz cenną przestrzeń, a także usprawnisz proces 
segregacji prac. Dzięki jednemu z finiszerów zewnętrznych 
zszywających (1000 lub 3000 arkuszy), zwiększysz dodatkowo 
pojemność odbieranych wydruków, a także uzyskasz możliwość 
tworzenia broszur (2000 arkuszy). Dodatkowo, finiszery mogą 
zostać wyposażone w dziurkacz, który pomoże w archiwizacji 
dokumentów.

Oszczędź czas na wyszukiwaniu określonych fragmentów tekstu 
oraz obrazów, a także zwiększ możliwość ich edycji dzięki funkcji 
generowania przeszukiwalnych plików PDF podczas  skanowania 
do: e-mail, folderu, dysku lub pamięci przenośnej (USB/SD). 
Dodatkowo kopiuj dokumenty tożsamości na 1 stronie arkusza 
papieru skracając proces łączenia stron oraz oszczędzając papier 
(ID Card Copy), a także skanuj książki i broszury, automatycznie 
rozdzielając strony skanowanego dokumentu (Split Scan).



Precyzyjne odwzorowanie koloru

Zwiększ wydajność dzięki systemowi RIP

Modele MP C3003 (Z)SP oraz MP C3503 (Z)SP idealnie integrują  
się z zaawansowanym kontrolerem zewnętrznym E-22C oraz 
platformą FS-100 EFI Fiery. Zestaw ten charakteryzuje się 
procesorem Intel 2,9 GHz, pamięcią operacyjną 2 GB, a także 
wydajnym dyskiem 500 GB, tworząc niezwykłe narzędzie RIP i 
umożliwiając realizację zaawansowanych prac z udziałem koloru, 
zapewniając doskonałe barwy oraz płynne przejścia tonalne dzięki 
rozbudowanym narzędziom do zarządzania barwami.

Sprawnie zarządzaj procesami

EFI Fiery Command WorkStation 5 to niezwykły zestaw narzędzi,  
usprawniający procesy podczas pracy z kontrolerem. Zawiera 
narzędzie o nazwie Job Center do zarządzania bieżącymi 
zadaniami w obrębie kontrolera, a także narzędzie Device Center 
do zarządzania urządzeniami na serwerze kontrolera. Używając 
tych narzędzi możesz uprościć proces tworzenia dokumentu, 
konwersję plików, a także ich realizację.

Wykorzystaj ogromne możliwości

Kontroler E-22C został wyposażony w Pantone Plus, bogatą 
bibliotekę kolorów, dzięki której otrzymujemy ogromne możliwości 
zarządzania kolorystyką Twoich prac. Ponadto, kontroler zawiera 
narzędzie o nazwie Fiery VUE pozwalające na trójwymiarową 
wizualizację stworzonych prac, tuż przed ich realizacją (np. 
wizualizacja broszury). E-22C zawiera również aplikację EFI 
PrintMe, umożliwiającą wydruk prac w chmurze. Dodatkowo, z 
kontrolerem E-22C, bez problemu można drukować prace 
bezpośrednio z urządzeń iPod Touch, iPad oraz iPhone.



Korzyści  dla użytkownika oraz środowiska

Chroń swoje dokumenty

Autoryzacja do urządzenia, zabezpieczenie 
dokumentu przed kopiowaniem, wydruk 
bezpieczny, wydruk z zatrzymaniem, szyfrowanie i 
nadpisywnie danych na dysku, programator 
czasowy odbioru faksów, tworzenie archiwalnych 
oraz zabezpieczonych  plików PDF/A, to funkcje, 
dzięki którym zwiększy się bezpieczeństwo Twoich 
dokumentów.

Stwórz wygodne biuro

Modele MP C3003 zapewniają wiele funkcji 
rozszerzonych, których obsługę ułatwia czytelny, 
dotykowy panel operatorski o przekątnej 9 cali 
(wersja SP) lub 10,1 cala w architekturze Android 
(wersja ZSP). Oba panele są wyposażone w 
czytnik USB/SD, który  umożliwia skanowanie oraz 
drukowanie z wykorzystaniem przenośnych 
nośników pamięci, a także personalizację ekranu 
głównego pozwalającą na tworzenie skrótów do 
określonych funkcji i ustawień.

Oszczędzaj energię, bądź eko

Urządzenia MP C3003 (Z)SP oraz MP C3503 
(Z)SP posiadają energooszczędne tryby, 
programator wyłączenia zasilania, skrócenie czasu 
nagrzewania, wbudowany dupleks, a także 
ekologiczne kompozyty, co oznacza niski koszt 
posiadania (TEC) oraz przyjazny wpływ na 
środowisko. Dodatkowo, urządzenia te są 
niezwykle ciche, co doceni każdy użytkownik.



Nowa generacja kolorowych urządzeń 
wielofunkcyjnych Ricoh

1 9-calowy panel dotykowy (10,1-cala w wersji ZSP) 

2  Druga kaseta w standardzie               

3  Finiszer broszurująco-zszywający       

4  Automatyczna kaseta na papier

5   Wbudowany dupleks 

6   Programator czasowy zasilania

7   Moduły z biokomponentów



MP C3003SP/MP C3003ZSP/MP C3503SP/MP C3503ZSP
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania:
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:
Prędkość wydruku ciągłego:

Pamięć:

Dysk twardy:
Wymiary (szer. x gł. x wys.):
Waga:
Źródło zasilania:

19 sekund SP (69 sekund ZSP)
Pełnokolorowe: 7,1 sekundy
Mono: 4,6 sekundy
Pełnokolorowe: 30/35 stron na minutę 
Mono: 30/35 stron na minutę 
Standardowo: 1,5 GB 
Maksymalnie: 2 GB
250 GB
587 x 685 x 913 mm
93,2 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania: System suchego transferu
elektrostatycznego

Kopiowanie wielokrotne: Do 999 kopii
Rozdzielczość: 600 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki: Standardowo: PCL5c, PCL6, XPS,
Bezpośredni wydruk PDF, Druk
nośników (JPEG/TIFF)
Opcja: Adobe® PostScript® 3™,
IPDS, PictBridge

Rozdzielczość drukowania: Maksymalnie: 1 200 x 1 200 DPI
Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD,

Karta sieciowa 10 base-T/100 base-
TX, Ethernet 1000 Base-T
Opcja: dwukierunkowy 1284,
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth

Protokół sieciowy: Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Opcja: IPX/SPX

Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X Native v10.5 lub
nowszy

Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Środowiska Novell® Netware®: v6.5
Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3®
Inne obsługiwane środowiska: Brama NDPS, AS/400® using OS/400

Host Print Transform

SKANER

Prędkość skanowania: Pełnokolorowe: Maksymalnie 80
oryginałów na minutę
Mono: Maksymalnie 80 oryginałów na
minutę

Rozdzielczość: Maksymalnie: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału: A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN
Skanuj do: E-mail: SMTP, POP, IMAP4

Folder: SMB, FTP, NCP

FAKS (Opcja)

Sieć: PSTN, PBX
Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość: Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x

100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi,
16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi

Prędkość transmisji: G3: 2 sek.
Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps
Pojemność pamięci: Standardowo: 4 MB

Maksymalnie: 28 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru: Maksymalnie: 4 700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 1 625 arkuszy
Gramatura papieru: 52 - 300 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 1 700 W
Tryb gotowości: 64 W
Tryb uśpienia: 0,59 W
Współczynnik TEC (typowy pobór
energii elektrycznej): 1 175/1 340 W/h

OPROGRAMOWANIE

Standardowo: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opcjonalnie: GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode Font Package for
SAP, Remote Communication Gate S
Pro

OPCJE

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i 
oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym 
autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty 
są nazwami handlowymi ich 
właścicieli. Specyfikacja i 
wygląd zewnętrzny mogą ulec 
zmianie bez uprzedniej 
informacji. Kolor produktu 
może różnić się od 
przedstawionego w broszurze. 
Zdjęcia w broszurze nie są 
prawdziwymi fotografiami i w 
wyglądzie mogą pojawić się 
niewielkie różnice.

Copyright © 2013 Ricoh 
Europe PLC. All rights 
reserved. Broszura, jej 
zawartość i/lub wygląd nie 
mogą być zmieniane, 
adaptowane, kopiowane w 
części i/lub całości ani 
używane w innych 
opracowaniach bez pisemnej 
zgody Ricoh Europe PLC.www.ricoh.pl

ADF handle 
Kaseta 1 x 550 arkuszy lub Kaseta 2 x 550 arkuszy 
Kaseta o dużej pojemności na 2000 arkuszy 
Kaseta boczna o dużej pojemności na 1500 arkuszy 
Podstawa z kółkami
Szafka
Finiszer wewnętrzny zszywający na 500 arkuszy   
Finiszer zewnętrzny zszywający na 1000
Finiszer zewnętrzny broszurujący na 1000 arkuszy 
Dziurkacz finiszera na 500 lub 1000 arkuszy 
Wewnętrzna taca przesuwna segregująca
Taca jednopółkowa separująca
Taca boczna
Moduł do formatu SRA3
Funkcja OCR
Dwukierunkowy port 1284
Moduł Wifi (standard a/b/g/n)
Moduł Bluetooth
Moduł Fax
Obsługa dodatkowej linii Fax
Zdalny Fax
IPDS
Port Pictbridge
Netware
Przeglądarka internetowa (Browser)
Pełna wersja PostScript3
Uchwyt czytnika kart zbliżeniowych lub wewnętrzny moduł 
czytnika Moduł zabezpieczający dane przed kopiowaniem  
Zestaw czcionek dla SAP (Unicode Font Package)  
Konwerter formatów
Certyfikowana wersja bezpiecznego nadpisywania danych




