
Fremtidssikker teknologi lige ved hånden
Endelig! Intelligent kontorteknologi, som ikke stresser hele kontoret. Vores nye multifunktionsprinter er den intelligente enhed, som du

altid har ønsket dig til at scanne, kopiere og udskrive dine A4-dokumenter. Ikke mere frustration over en forældet maskine eller

software. Denne serie af multifunktionsprintere har et smart kontrolpanel med touchskærm, og kører altid med den nyeste teknologi.

Det er slut med at finde sig i forældet udstyr. Maskinernes software opdateres automatisk, og du kan tilføje og tilpasse apps efter

behov - på den måde har du alle funktioner lige ved hånden. Du kan udskrive, kopiere og scanne flere materialer, hurtigt og nemt -

uanset hvor du er. Vores A4- og A3-modeller fungerer på nøjagtigt samme måde.

Maskinerne udskriver 30-43 sider pr. minut, og med de ekstra papirbakker betyder det, at du kan håndtere enhver form for

udskriftsjob. Desuden indeholder bakkerne mere papir end nogensinde før, så du skal bruge mindre tid på at genopfylde dem. Du

behøver heller ikke at budgettere med ekstra ydelser eller udstyr. Vælg en model, der hæfter og/eller faxer, og du har alle de

funktioner du har brug for, indbygget i én smart enhed.

Intelligente A4-farveenheder

IM C300
IM C300F
IM C400F
IM C400SRF

Kopi Udskrivning Scanning Fax



Du har ret til at kræve teknologi, der kan følge med din
dynamiske digitale arbejdsplads.

Skalérbare dokumenthåndteringsløsninger, der vokser
med din virksomhed
Moderne enheder interagerer alle med hinanden. Hvorfor
skulle din multifunktionsmaskine være anderledes? Med
Ricoh kan du scanne dokumenter til en mappe på dit
netværk, men også tilføje tredjepartsapps og cloud-tjenester.
Du bestemmer, hvilke funktioner din enhed har og ikke har.
Du vil kun se muligheder for de tjenester, du bruger, så du
kan benytte dem hurtigt og uden besvær.

Sikker håndtering af dine dokumenter og data
For fuld sikkerhed på hele dit netværk kører din
multifunktionsmaskine med Ricohs eget operativsystem.
Dette giver dig fuld kontrol over, hvem der ser og ikke ser de
dokumenter, du arbejder med. Din maskine kan overskrive
dine data i slutningen af hver udskrivning, derfor lækkes
følsomme oplysninger aldrig. Og du bestemmer, hvem der
har adgang til hvert dokument, og begrænser dermed
adgangen til udvalgte oplysninger.



Bæredygtigt design, som vil føre dig langt ind i fremtiden
Ricohs multifunktionsmaskiner er ekstremt energieffektive.
Det er lige så vigtigt for os som for dig, at enhver enhed, vi
udvikler, efterlader et minimalt aftryk på miljøet. Mange dele
af vores maskiner som muligt består af genanvendelige
materialer, så du kan være miljøvenlig og samtidig holde dine
interne omkostninger nede.

Enkle systemer, der gør dit arbejdsliv lettere
Alle vores enheder fungerer som én maskine, fordi
kontrolpanelerne og teknologien er nøjagtig de samme. Du
spilder ikke tid på at finde ud af, hvordan du scanner eller
udskriver, hver gang du bruger en anden maskine. Vores
10,1” touchskærm er lige så intuitiv at bruge som en
smartphone, hvilket betyder, at kryptiske
kontrolpanelmeddelelser nu hører fortiden til. Tilføj et
firmalogo, personaliser din enhed til forskellige
teammedlemmer, og brug den til at se hjælpe-videoer eller
spørg om support online.

Ricohs sortiment af intelligente multifunktionsprintere
fungerer som en samlet flåde, hvilket betyder, at du kan få
adgang til dem alle på én gang for at holde hele netværket
kørende. Alle operationelle problemer kan også let løses
eksternt, så din maskine er aldrig nede i længere tid. På den
måde kan du fokusere på din forretning, mens din
multifunktionsmaskine kører ubesværet i baggrunden.



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF
produktkonfigurationsoversigt



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF
SPECIFIKATIONER

IM C300 IM C300F IM C400F IM C400SRF
GENERELT

Opvarmningstid 19 sekunder 19 sekunder 17 sekunder 17 sekunder
Første udskrift: s/h 7,2 sekunder 7,2 sekunder 6,2 sekunder 6,7 sekunder
Første udskift: fuldfarve 8,6 sekunder 8,6 sekunder 7,4 sekunder 7,9 sekunder
Printhastighed 30 s min. 30 s min. 43 s min. 43 s min.
Hukommelse: maks. 2 GB
Harddisk: maks. 320 GB
Vægt 47 kg 47 kg 50 kg 60 kg
Mål: B x D x H 498 x 561 x 510 mm 498 x 561 x 510 mm 498 x 561 x 590 mm 615 x 561 x 706 mm
Strømkilde 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIMASKINE

Seriekopiering Op til 999 kopier
Opløsning 600 dpi
Zoom Fra 25% til 400% i trin af 1%

PRINTER

Printersprog: standard PCL5c
PCL6

PostScript 3 (emulering)
PDF Direct (emulering)

Printersprog: ekstraudstryr Ægte Adobe® PostScript®3™
PDF Direct fra Adobe®

Printopløsning: maks. 1.200 x 1.200/1 bit
Netværksinterface: standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

USB Host I/F Type A
USB Device I/F Type B

Netværksinterface: ekstraudstyr Tovejs IEEE 1284
Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Mobilprint Apple AirPrint
Mopria®

Google Cloud Print
NFC

Ricoh Smart Device Connector
Netværksprotokol TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljøer Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2

Windows® Server 2016
Windows® Server 2019

Mac OS-miljøer Macintosh OS X Native v10.11 eller nyere
UNIX-miljøer UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer

RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

SAP® R/3®-miljøer SAP® R/3®
SAP® S/4®

SCANNER

Scanningshastighed: SPDF 40 s/min.(simplex)/80 s/min. (duplex)
Opløsning: maks. 600 dpi
Scanningstilstand SD-kort, URL, FTP, E-mail, Folder, USB

FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)

Kredsløb - PSTN, PBX PSTN, PBX PSTN, PBX
Kompatibilitet - ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (CCITT) G3
Transmissionshastighed - 2 sekunder 2 sekunder 2 sekunder
Modemhastighed: maks. - 33,6 Kbps 33,6 Kbps 33,6 Kbps
Scanningshastighed - 80 s min. 80 s min. 80 s min.

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalet papirformat A4, A5, B5
Papirkapacitet: std. 250 ark 250 ark 550 ark 550 ark
Papirkapacitet bypass 100 ark
Papirkapacitet: maks. 2.000 ark 2.000 ark 2.300 ark 2.300 ark
Outputkapacitet: maks. 200 ark 200 ark 200 ark 250 ark
Papirvægt Kassetter: (60 - 163 g/m²), Bypass: (60 - 220 g/m²), Duplex: (60 - 163 g/m²)
Papirtyper Almindeligt papir, Genbrugspapir, Specielt papir, Farvet papir, Brevhovedpapir, Karton, Fortrykt papir, Kontraktpapir, Bestrøget

papir, Kuverter, Labelark, Transparenter, back copied papir, vandafvisende papir

MILJØ

Strømforbrug: maks. Mindre end 1.200 W Mindre end 1.200 W Mindre end 1.350 W Mindre end 1.350 W
Strømforbrug: klartilst. Mindre end 50,6 W Mindre end 50,6 W Mindre end 60,7 W Mindre end 60,7 W
TEC* 0,34 kWh⁄uge 0,34 kWh⁄uge 0,48 kWh⁄uge 0,5 kWh⁄uge
* Det er en referenceværdi, der er
baseret på ENERGY STAR
version 3.0 testmetoden.



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF
SPECIFIKATIONER

IM C300 IM C300F IM C400F IM C400SRF
EKSTRAUDSTYR

3x 550-arks papirkassette Papirformat: (A4, A5, B5), Papirvægt: (60-163 g/m²)
Intern bakke Bakkekapacitet: (100 ark), Papirformat: (A4, A5, B5), Papirvægt: (60-163 g/m²)

ANDET EKSTRAUDSTYR

Faxenhed, underskab, overskab, underskab, plade med hjul, VM-kort, Ægte PostScript 3, Tovejs IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Enhedsserver, Filformat-konvertering,
OCR-enhed, Harddisk m. udvidet sikkerhed, Dataoverskrivning, Page keeper, Tællerinterface, NFC-kortlæser, papirlås

FORBRUGSSTOFFER

Toner: sort 17.000 sider 17.000 sider 17.500 sider 17.500 sider
Toner: cyan/magenta/gul 6.000 sider 6.000 sider 8.000 sider 8.000 sider
Forbrugsstoffer baseret på 2p/j
5% dækning på A4

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationerne og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være
anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produkternes faktiske udseende. Copyright
© 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden
forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.


