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Høj farveproduktivitet til lave omkostninger

I det aktuelle økonomiske klima med konstante forandringer er innovative løsninger, der kan hjælpe med at 

reducere omkostningerne og øge effektiviteten, af afgørende betydning. Ricohs Pro™ C5100S-serie er udviklet 

til at håndtere disse udfordringer.

Seriens høje billedkvalitet og alsidige papirhåndtering åbner op for nye salgsmuligheder eller udvidet brug af 

inhouse-print, så både din indtjening og dit overskud øges.

• Uovertruffen billedkvalitet

• Alsidig medieunderstøttelse

• Brugervenligt design

• Maksimal oppetid

• Kompakt format



Høj billedkvalitet
Disse nye digitalprintere leverer enestående farveoutput hver gang, så du sparer 
tid og omkostninger ved mindre printkørsler. Og med den seneste VCSEL-teknologi 
og nye toner er du både sikret en uovertruffen billedkvalitet og professionelle 
resultater.

Alsidig mediehåndtering 
Med den brede understøttelse af medier, herunder kraftigt og struktureret papir 
samt formater på op til SRA3+, kan du øge produktiviteten og håndtere flere 
jobtyper, som eksempelvis udskrivning af visitkort og invitationer.

Brugervenlig betjening
Skærmen på det nye betjeningspanel kan tilpasses til individuelle behov. Du kan 
programmere genveje til ofte anvendte jobhandlinger, og en varslingslampe gør 
det muligt at afl æse status på afstand, så du hurtigt kan skifte toner eller papir 
under et printjob samt løse eventuelle fejl.

Perfekt format
PRO C5100S-seriens kompakte format gør det lettere at placere og integrere den 
i dit arbejdsmiljø, samtidig med at du får samme alsidighed og ydeevne som på 
større og mere omkostningstunge printere.

Avanceret teknologi
Stor ydeevne



Den nyeste laserteknologi

Takket være vores innovative VCSEL-teknologi med 40 laserstråler leverer PRO 
C5100S-serien klassens bedste opløsning på op til 4800 dpi, klar og præcis 
farvegengivelse og en exceptionel billedkvalitet.

Designet til at fremme din succes

Høj produktivitet

•   Udskriver 80 sider i minuttet i sort-hvid og farve
•   Papirhåndteringen og printkvaliteten optimeres af den avancerede 

toneroverførselsteknologi og det fl eksible varmebælte
•   Produktiviteten er høj selv ved små printkørsler, så du kan overholde stramme 

deadlines

Enkel betjening

•  Designet til at optimere oppetiden og sikre hurtig problemløsning
•  Varslingslampe gør det muligt at afl æse status på afstand
•  Betjeningspanel med ikoner fremmer brugervenligheden
•  Mulighed for tonerudskiftning under printjob sikrer uafbrudt drift

 



Controller til øget produktivitet

E-22B anvender en højtydende 2,9 GHz Intel-processor, 2 GB hukommelse og 
en 500 GB harddisk. E-42B har med sin 4 GB hukommelse og 1 TB harddisk 
en imponerende stor ydeevne. Dette avancerede ekstraudstyr forkorter 
behandlingstiden for selv de mest komplekse printjob og understøtter en lang række 
efterbehandlingsmuligheder, der kan være med til at udvikle din forretning.

Øger dine muligheder

Valg af controller 

Pro™ C5100S-serien understøtter to typer EFI™ Fiery-servere med den nyeste FS100 
Fiery-platform. Den indbyggede EFI Fiery-server, E-22B, forenkler job- og farvestyring 
og er nem at integrere. Udover de samme funktioner som E-22B byder den eksterne 
EFI Fiery-server, E-42B, også på en højere ydeevne.

Alsidig papirhåndtering

Pro™ C5100S-serien åbner op for nye printløsninger, som du kan tilbyde dine 
kunder og dermed opnå større konkurrencefordele.
•   Højere ydeevne selv på kraftige medier – strukturerede og bestrøgne – til 

fremstilling af visitkort, postkort, invitationer, brochurer, manualer og andre 
tryksager

•  Understøtter gramvægte på 52-256 g/m2 i duplextilstand
•  Fuser-nip kan justeres til forbedret udskrivning på kuverter



Omfattende papirkatalog 

Det omfattende papirkatalog indeholder mere end 200 profiler, som er testet 
og godkendt af Ricohs specialister. Derudover er der mulighed for at tilføje 
brugerdefi nerede profi ler, og med adgang til et backup-område med kapacitet til 
yderligere 1.000 profi ler, bliver udvalget af printmuligheder stort.

Optimerer dit miljø 

Øger oppetiden

•   Registrering af papirvægt forhindrer indstillingsfejl, som kan føre til dårlig 
tonerfæstning eller nedetid

•   Registrering af fejlindføring af fl ere ark forhindrer indføring af fortrykt papir, så 
printkvaliteten sikres og problemer undgås

•  Varslingslampen gør det muligt at overvåge driften på afstand
•   Animerede instruktioner på displayet gør det nemt at fjerne eventuelt fastklemt 

papir

Energibesparende

•  Nye opstartsmetoder fra energisparetilstand reducerer strømforbruget
•  Timer for tilslutning/afbrydelse sparer energi og reducerer omkostninger
•  Overholder bestemmelserne i både Energy Star-programmet og BAM



Alsidigt udvalg af værdiskabende ekstraudstyr
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1     Pro™ C5100S/5110S

2     Farvetouchskærm
 

3    100-arks ARDF

4     Fuldt udtræk af papirgang

5     Dobbeltkassette til 2 x 1.250 ark, 
2 x 550-arks standardkassetter og 1 x 250-
arks bypassbakke – samlet kapacitet på 
3.850 ark

6     2.200-arks (SRA3+) elevatorkassette

7     2.000-arks booklet-efterbehandler
(hæfter 65 ark)

8     Flerarksfalseenhed

9    Bufferenhed

    4.400-arks (A4) elevatorkassette 
(ikke vist)

   Omslagsindskyder med to bakker 
(ikke vist)
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Pro™ C5100S/C5110S
HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Teknologi:   4-tromlers elektrostatisk  
overførselssystem med internt 
overførselsbælte

Fusing:  Silikonefri bælte-fusing
Tonertype:  Ny kemisk toner
Printhastighed:  Ricoh Pro™ C5100S: 
 Farve/sort-hvid: 65 s/min.
 Ricoh Pro™ C5110S: 
 Farve/sort-hvid: 80 s/min.
Opløsning:  Scanning: 600 x 600 dpi
 Print: Maks. 1.200 x 4.800 dpi VCSEL
Opvarmningstid:  Mindre end 300 sekunder
Mål (BxDxH):     835 x 880 x 1.230 (mm) inkl. ADF
Vægt:  Mindre end 261 kg
Strømkilde:  220-240 V, 10-12 A, 50/60 Hz
Strømforbrug:  Ricoh Pro™ C5100S: 
 Mindre end 1.920 W
 Ricoh Pro™ C5110S: 
 Mindre end 2.400 W
Printvolumen:  300.000 sider pr. måned

SCANNER

Opløsning:  100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
 200 dpi som standard
Scanningshastighed:  S/h: 120 (simplex)/ 220 (duplex)
(single pass-ADF) (A4/LET LEF / 200 dpi/300 dpi - 1 bit)
 Farve: 120 (simplex)/ 220 (duplex)
 (A4/LET LEF / 200 dpi/300 dpi - 4 bit)
Maks. scan.område:  297 x 432 mm

MEDIEHÅNDTERING

Papirkapacitet:  Kass. 1 (std.) 1.250 ark x 2 (tandem)
 Kass. 2 (std.) 550 ark
 Kass. 3 (std.) 550 ark
 Bypassbakke (std.) 250 ark
 A4/LT-kassette (ekstraudstyr) 4.400 ark
 A3/DLT-kassette (ekstraudstyr) 2.200 ark
Maks.
papirkapacitet:  8.250 ark
Maks.
outputkapacitet:  3.000 ark
Papirformat:  A6 til SRA3+
Udskriftsområde:  323 mm x 480 mm
Gramvægte:  Standardkassetter: 52,3-256,0 g/m2

 Bypassbakke (std.): 52,3-300,0 g/m2

 A4/LT-kass. (ekstra) 52,3-216,0 g/m2

 A3/DLT-kass. (ekstra) 52,3-300,0 g/m2

FARVECONTROLLER

  Konfi guration:  Fiery E-22B (integreret) 
CPU:  Intel Processor G850 2,9 GHz 
Hukommelse:  2 GB
Harddisk:  500 GB
DVD-ROM-drev:  Ikke tilgængelig
Operativsystem: Linux
Netværksprotokol:  TCP/IP (IPv4, v6) SMB
PDL:  PS 3 PCL 5c (*5) PCL 6
Understøttet 
dataformat:  PDF, TIFF, JPEG
VDP:  Fiery Free Form v.1/v.2.1 Creo VPS (*6)
Printopløsning:  1200 dpi 2 bit (*7)
Font:  PS3: 136 + 2 MM PCL: 80
Netværksinterface:  Ethernet 1000Base-T/100Base-  
 TX/10Base

Konfi guration:  Fiery E-42B (ekstraudstyr, ekstern) 
CPU:  Intel i5-2400 3,1 GHz
Hukommelse:  4 GB
Harddisk:  1 TB
DVD-ROM-drev:  Understøttet
Operativsystem:  Windows 7 Professional for Embedded
 System x32/64
Netværksprotokol:  TCP/IP (IPv4, v6) SMB
PDL:  PS 3 PCL 5c (*5) PCL 6
Understøttet 
dataformat: PDF, TIFF, JPEG
VDP:  PPML c2.2 Fiery Free Form v.1/v.2.1
 PDF/VT-1 PDF/VT-2 Creo VPS (*6)
Printopløsning:  1200 dpi 2 bit (*7)
Font:  PS3: 136 + 2MM PCL: 80
Netværksinterface:  Ethernet 1000/100/10base-T

EKSTRAUDSTR

Kompakt light production-printer med Plockmatic Bookletmaker, 
booklet-efterbehandler (2.000 ark), GBC, EFI Light CTL, EFI Server 
CTL, omslagsfeeder, omslagsindskyder med to bakker, falseenhed, 
bufferenhed, arkudretter, A4/LT LCT, A3/DLT LCT og modtagebakke

WORKFLOW-LØSNINGER

EFI™ Digital StoreFront®, EFI™ Color Profi ler Suite, EFI™ Fiery® Graphic 
Arts Package Premium Edition, EFI™ SeeQuence Compose, SeeQuence 
Impose, SeeQuence Suite, DirectSmile®, EFI™ Fiery® Central, 
Ready4Print, Objectif Lune PlanetPress, Objectif Lune PrintShop Mail, 
Ricoh TotalFlow: Prep, Print Manager, Production Manager & Path.

MILJØ

Pro™ C5100S/C5110S overholder bestemmelserne i Energy Star-
programmet.

Fakta og tal i denne brochure relaterer til bestemte virksomhedscases. Forskellige 
forhold kan frembringe andre resultater. Alle navne på virksomheder, mærker, produkter 
og tjenester ejes af og er registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Alle rettigheder forbeholdes. 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.


