
Slimmer en sneller werken



Verbeter uw productiviteit

De Aficio™MP C4501/MP C5501 zijn ontworpen om de productiviteit op kantoor te verbeteren. De

documentstroom wordt aanzienlijk versneld dankzij de single pass-duplex, het afdrukken in kleur met een

hoge snelheid van 45/55 pagina's per minuut en de opwarmtijd van slechts 24/38 seconden. De

productiviteit wordt nog meer verbeterd dankzij de optionele enveloppeninvoer en de mogelijkheid om

direct vanaf een USB-geheugenstick of SD-kaart af te drukken. Een van de milieuvriendelijke eigenschappen

is het zeer lage stroomverbruik om de milieubelasting van uw kantoor terug te brengen. De geavanceerde

beveiligingskenmerken zorgen ervoor dat deze multifunctionele printers een betrouwbare partner op uw

kantoor zijn.

Goed beveiligd met standaard harde schijfoverschrijving en coderingsfuncties.

Afdrukken vanaf een USB-geheugenstick of SD-kaart (optioneel).

Afdrukkosten beheren met de quota-instelling.

Afdrukken/kopiëren met een snelheid van 45/55 pagina's per minuut.

Op hoge snelheid scannen met single pass-duplex (MP C4501SPDF/MP C5501SPDF).

Betrouwbaar en functioneel
OPTIMALE PRODUCTIVITEIT GEGARANDEERD

Kies de Aficio™MP C4501/MP C5501 voor hoge productiviteit en efficiëntie. Nadat deze systemen in 22/36

seconden opgewarmd zijn, drukken ze snel in kleur af met een snelheid van 45/55 pagina's per minuut.

De opwarmtijd van de single pass-duplexmodellen is 24/38 seconden. Herstel uit de slaapstand is

eveneens snel: slechts 20/32 seconden en 20/34 voor de SPDF-modellen. Grote documenten zijn geen

enkel probleem, aangezien er tot 4400 vellen in de lades geplaatst kunnen worden. Bespaar tijd door met

de optionele USB-/SD-sleuf direct van een USB-geheugenstick of SD-kaart af te drukken (afdrukbare

bestandstypen: PDF, JPEG en TIFF).

DUPLEX MAAKT HET VERSCHIL

Enkelzijdig scannen gebeurt met een snelheid van 67 pagina's per minuut. Dubbelzijdig scannen (met de

MP C4501SPDF en MP C5501SPDF) is met 116 pagina's per minuut nóg sneller dankzij de single pass-

duplexfunctie; voor- en achterkant worden tegelijkertijd gescand. U kunt ook tijd besparen door

eenvoudigweg over te schakelen op de handinvoer.

STEL EEN UITVOERLIMIET IN

Bespaar geld en verminder de belasting op het milieu door quota in te stellen. U kunt voor elke individueel

of elke groep een maximaal aantal afdrukken/kopieën instellen. Hierdoor krijgt u een mooi overzicht van

het printgebruik van al uw kantoormedewerkers en u bespaart tegelijkertijd op kosten.

VEEL VERSCHILLENDE MEDIASOORTEN

Afdrukken op zwaar papier tot 300 g/m² is geen enkel probleem voor de Aficio™MP C4501/MP C5501.

De Aficio™MP C4501/MP C5501 zijn daarom ideaal voor het verwerken van opdrachten waar er op dikke

papiersoorten moet worden afgedrukt, zoals bij direct mailings of brochures. Afdrukken op enveloppen

gaat eveneens gemakkelijk; gebruik gewoon de interne enveloppenlade.



ALS BEVEILIGING EEN PRIORITEIT IS

De Aficio™MP C4501/MP C5501 maken gebruik van het hoogste beveiligingsniveau momenteel

beschikbaar en bieden u daardoor zekerheid. De standaard functie voor harde schijfcodering codeert de

gegevens die worden aangemaakt op de apparaten. Met Data Overwrite Security kunt u alle tijdelijke

gegevens op de harde schijf overschrijven. Daarnaast bevatten deze systemen nog een extra

beveiligingsfunctie, waarmee u scangegevens beveiligd naar uw e-mailinbox (SMTP via SSL) kunt

verzenden.

EENVOUDIG IN HET GEBRUIK

De Aficio™MP C4501/MP C5501 worden standaard geleverd met Ricoh’s App2Me-softwareplatform. Dit

innovatieve technologieplatform ondersteunt Ricoh Widgets. Hiermee kunnen mobiele gebruikers zelf

bepalen hoe zij communiceren met de MFP. Wanneer deze software-applicaties zijn geïnstalleerd op een

aangesloten computer of laptop, worden deze automatisch herkend door een MFP die uitgerust is met

App2Me. De Widgets van de gebruiker worden vervolgens direct weergegeven op het bedieningspaneel

van de MFP, waardoor er snel toegang verkregen kan worden tot de nieuwste hulpprogramma's en

applicaties.

MILIEUVRIENDELIJK

Bij Ricoh helpen wij u om de impact die uw kantoor op het milieu heeft te verminderen, terwijl we

tegelijkertijd uw kosten omlaag brengen. De MP C4501/MP C5501 hebben milieuvriendelijke en

kostenbesparende functies zoals dubbelzijdig afdrukken, een zeer efficiënte energiespaarstand, verhoogd

tonerrendement en laag energieverbruik. De apparaten kunnen ook op de Eco Mode ingesteld worden.

Dit is een instelling die u kan helpen uw elektriciteitsverbruik aanzienlijk te verminderen. De snelle

opwarmtijd is een resultaat van Ricoh's ultramoderne interne fusingsysteem. Daarnaast zijn de producten

van Ricoh Energy Star-gecertificeerd. Dit bekent dat er minder CO2 wordt geproduceerd bij het genereren

van elektriciteit die nodig is om de systemen van Ricoh te laten functioneren.



ISO9001 gecertificeerd, ISO14001 gecertificeerd

Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld
in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de
inhoud en/of lay-out ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of
geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.
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KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces: Scannen met laserstralen &
electrofotografisch printen

Kopieersnelheid: Kleur: 45/55 kopieën per minuut
Zwart-wit: 45/55 kopieën per minuut

Resolutie: 600 dpi
Meervoudig kopiëren: Tot 999
Opwarmtijd: 22/36 seconden (24/38 seconden voor SDPF)
Uitvoersnelheid van de eerste
afdruk:

Kleur: 5,9/5,0 seconden

Zwart-wit: 3,7/3,1 seconden
Zoomen: 25 - 400% (in stappen van 1%)
Geheugen: 2 GB (standaard)
Harde schijf: 160 GB (standaard)
Papierinvoercapaciteit: Standaard: 2 papierlades van 550 vellen

Handinvoer van 1 x 100 vellen
Maximaal: 4400 vellen

Papieruitvoercapaciteit: Maximaal: 3625 vellen
Papierformaat: A6 - A3
Papiergewicht: Papierlades: 60 - 256 g/m²

Handinvoer: 60 - 300 g/m²
Duplexeenheid: 60 - 169 g/m²

Dubbelzijdig: Standaard
Afmetingen (B x D x H): 670 x 677 x 760 mm
Gewicht: Minder dan 130/133 kg (incl. ARDF/SPDF)
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik: In bedrijf: Maximaal 1,7 kW

Energiespaarstand: 102 W
Automatische uitschakelmodus: 1,5 W

Gemiddeld stroomverbruik (TEC): 2,64/3,53 kWh (MP C4501AD/MP C5501AD)

PRINTER

Afdruksnelheid: Kleur: 45/55 afdrukken per minuut
Zwart-wit: 45/55 afdrukken per minuut

Printertaal: Standaard: PCL5c, PCL6 (XL)
Optie: Adobe® PostScript® 3™, IPDS

Resolutie: Maximaal: 1200 x 1200 dpi
Interface: Standaard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

USB 2.0, USB Host I/F
Optie: Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, Wireless
LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA-
ondersteuning), Ethernet 1000 base-T, USB
2.0/SD-sleuf

Netwerkprotocol: TCP/IP, IPX/SPX
Ondersteunde netwerken: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008/Server 2008R2, Novell®
NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10,
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO
OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux
6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L
v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 or later
(OS X native), IBM® System i5™ HPT, SAP®
R/3®, NDPS Gateway, AS/400® using OS/
400 Host Print Transform, Citrix

SCANNER

Scansnelheid: Maximaal 67 originelen per minuut (LEF, A4,
200/300 dpi) (met ARDF)
Maximaal 85/116 originelen per minuut (LEF,
A4, 200/300 dpi) (met SPDF, enkelzijdig/
dubbelzijdig)

Resolutie: Maximaal 1200 dpi (alleen TWAIN-scannen)
Origineelformaat: A5 - A3
Bestandsformaat (uitvoer): PDF/JPEG/TIFF/Hoge compressie PDF
Gebundelde drivers: Netwerk-TWAIN
Scan to email: SMTP, POP3
Bestemmingsadressen: Maximaal 500 per printopdracht
Opgeslagen
bestemmingsadressen:

Maximaal 2000

Adresboek: Via LDAP of lokaal op de harde schijf
Scan to folder: SMB, FTP, NCP
Bestemming: Maximaal 50 mappen per printopdracht

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPTIE)

Circuit: PSTN, PBX
Compatibiliteit: ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internetfax,

ITU-T (T.38) IP-fax
Modemsnelheid: Maximaal: 33,6 Kbps
Resolutie: Standaard/detail: 200 x 100/200 dpi

Maximaal: 400 x 400 dpi (optie)
Compressiemethode: MH, MR, MMR, JBIG
Scansnelheid: 0,8 seconden (A4, SEF, standaard/

detailmodus)
Geheugencapaciteit: Standaard: 4 MB

Maximaal: 28 MB
Geheugenback-up: Ja

OVERIGE OPTIES

Afdekklep, Auto Reverse Document Feeder (ARDF) van 100 vellen, optie voor
scannertoegankelijkheid, lage onderzetkast, papierlades van 2 x 550 vellen, zij-
bulklade van 1200 vellen, bulklade (LCT) van 2000 vellen, koppelmodule, finisher
met meerdere uitvoerlades van 1000 vellen, boekjesfinisher van 2000 vellen,
finisher voor 3000 vellen, verschillende perforeerkits, tweede G3-poort,
faxgeheugen, Interne staffeluitvoer, interne (fax)uitvoerlade, zijlade, envelopinvoer,
browsereenheid, kaartlezersteun, File Format Converter, Data Overwrite Security
Unit, teller interface-eenheid, beugel voor sleutelteller, Remote Communication
Gate, GlobalScan NX, kaartverificatiepakket, USB 2.0/SD-sleuf, Unicode-
lettertypepakket voor SAP, Camera Direct Print Card, professionele
softwareoplossingen

Deze producten van Ricoh voldoen aan de EC ENERGY STAR-richtlijnen voor
energiebesparing.

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


