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Robustez e produtividade para todas as
necessidades empresariais.

Sabemos que desafios ao nível dos fluxos de trabalho a sua empresa costuma enfrentar, em particular

neste mundo conectado. Por isso, a nossa mais recente gama de multifunções A3 a cores topo de gama

foi desenvolvida para exceder as suas expetativas. Os nossos multifunções Smart a cores de qualidade

profissional foram desenvolvidos para todos os tipos de ambiente de impressão que exigem um fluxo de

trabalho fluido e conectado. Estes equipamentos inteligentes são extremamente robustos e fáceis de

usar e produzem os resultados profissionais que exige ininterruptamente.

Impressão consistente e de alta qualidade

Smart Operation Panel com um intuitivo visor tátil de 10,1 polegadas que ajuda a aumentar a produtividade e

melhorar o fluxo de trabalho

Inclui tecnologia de minimização de desperdícios de toner, sendo o TCO mais baixo

O sensor de deteção de pessoas permite antecipar o aquecimento e assim poupar tempo de espera

Tempo de paragem mínimo com o auxílio dos LED de alerta



Funcionalidade aliada a uma
produtividade melhorada.
O mundo profissional nunca pode parar. A
inovadora tecnologia desta gama ajudará a
transformar o modo como a sua organização
opera. Na verdade, a sólida fiabilidade, a
qualidade de impressão surpreendente e a
produção de elevada velocidade são apenas o
início.

Um novo nível de gestão de fluxos de
trabalho.
As principais mudanças podem vir de pequenas
melhorias. Os nossos mais recentes avanços
podem ajudar a consolidar multifunções mais
pequenos em um só equipamento, com a
tranquilidade de saber que mantém a capacidade
de produção que necessita, com todas as funções
de segurança que requer. Alternativamente, estes
equipamentos podem agilizar o fluxo de trabalho
da sua empresa graças a inovações que
permitem uma maior criatividade na forma como
comunica com colaboradores e clientes.



Transforme totalmente a sua
produtividade.

Tudo o que precisa. Na ponta dos dedos.

O Smart Operation Panel de 10,1" proporciona uma
impressionante usabilidade, sendo intuitivo e poupando tempo.
Estão disponíveis apps de partilha de documentos e específicas
para os trabalhos a partir do nosso Application Site, que também
podem ser combinadas com software avançado e integram com as
nossas soluções de fluxo de trabalho. Qualquer colaborador pode
aceder de forma eficiente e segura a todas as funções.

Ajuda sempre disponível. 

A app Conference Concierge encaminha um utilizador na
criação/cópia de materiais através de claras instruções no ecrã,
acelerando o processo de produção de materiais para
conferências e eventos. Independentemente do que pretende criar,
terá todas as condições para criar cópias de importantes
documentos e assegurar que ficam com o tamanho, formato e
orientação corretos.

Mais funcionalidades. 

Para agilizar a produtividade, as nossas apps têm agora um novo
e intuitivo interface, facilitando ainda mais o trabalho. A app Quick
Print Release apresenta uma fila de impressão dos trabalhos
bloqueados e guardados que estejam disponíveis, o estado das
funções da impressora e informação das bandejas de papel, pelo
que poderá selecionar e imprimir rapidamente o documento
pretendido, poupando assim tempo precioso.



Inovações que poupam energia e dinheiro.

Novas formas de interação.

Além de diversas funções, estes equipamentos possuem um
sensor de deteção de pessoas para uma maior produtividade.
Estes multifunções entram em modo de prontidão assim que o
utilizador se aproxima, para que espere menos até que aqueçam.
Consomem também menos energia com o modo de poupança de
energia ECO, o que significa que não só poupará em tempo, como
também em custos operacionais.

Menos custos. Mais sustentabilidade.

Sabemos que exige um multifunções que ofereça durabilidade e
boa relação qualidade/preço. A nossa tecnologia garante-lhe isso,
além de funcionalidades ecológicas. Não só poupará dinheiro em
toner, como também melhorará as suas metas de sustentabilidade
graças a inovações como a eliminação automática de sombras e o
ECO-widget, que permite um maior controlo sobre toda a
produção.



Tecnologia avançada para resultados
profissionais.

O contributo das inovações.

Para assegurar um fluxo fluido, introduzimos um
conjunto de inovações para melhorar a eficiência.
Indicadores LED de alerta para ajudar rapidamente
a identificar onde é necessário intervir possibilitam
um menor tempo de inatividade, bandejas de
grande capacidade permitem manter o andamento
e também é possível a impressão de faixas através
da bandeja de alimentação manual.

Acabamento perfeito.

Ambos os equipamentos oferecem inovadores
finalizadores e uma unidade multidobragem que
processa os documentos em diversos estilos,
incluindo dobragem em três e quatro partes ou em
portada. Uma nova função permite o
preenchimento total em três margens ou até nas
quatro, para catálogos e folhetos. Estão também
disponíveis as opções de furação GBC Stream e
finalizador de folhetos Plockmatic, sendo portanto
fácil criar materiais adequados para destinatários
internos e externos.

Velocidade. E estilo.

Com duas velocidades disponíveis, 65ppm e
80ppm respetivamente, cada equipamento
adequa-se perfeitamente a vários ambientes
atarefados. Estes multifunções topo de gama
combinam velocidade, fiabilidade e qualidade
habituais em impressoras multifunções a cores de
vanguarda, sendo ideais para um trabalho com
flexibilidade e de grande volume.



A sua inovadora solução de fluxo de
trabalho

1 Intuitivo Smart Operation Panel de 10,1
polegadas e a cores

2 Elevada capacidade de papel até 8100 folhas

3 Unidade multidobragem com variedade de
opções, incluindo dobragem em três e quatro
partes e em portada

4 Alimentador automático de documentos para
uma leitura rápida

5 Impressão de faixas a partir da bandeja de
alimentação manual

6 Sensor de deteção de pessoas para um
aquecimento mais rápido

7 Finalizador de folhetos para 3000 folhas com
agrafagem de 100 folhas



MP C6503/MP C8003
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento: 38 segundos
Velocidade da primeira cópia: Cor integral: 7,5/6,3 segundos

P&B: 5,5/4,7 segundos
Velocidade de produção
contínua:

Cor integral: 65/80 páginas por minuto
Preto: 65/80 páginas por minuto

Intel Atom Processor Bay Trail: 1,91 GHz
Memória: Standard: 4 GB
Disco rígido: 640 GB
Dimensões (L x P x A): 750 x 880 x 1 225 mm
Peso: 250 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia: Sistema de transferência eletrostática
a seco com 4 tambores com tela de
transferência interna

Cópia múltipla: Até 9 999 cópias
Resolução: 600 dpi
Zoom: De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: Standard: PCL5e, PCL6, Impressão
direta de PDF
Opcionais: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, IPDS

Resolução de impressão: 1200 x 4800 dpi
Interface: Standard: Slot SD, Wireless LAN

(IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T, NFC Tag, USB Device Server
Opcionais: Ethernet 10 base-T/100
base-TX, IEEE bidirecional, Wireless
LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0

Protocolo de rede: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambientes Windows®: Windows® Vista, Windows® 2000,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Ambientes Mac OS: Macintosh OS X v10.7 ou posterior
Ambientes UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Ambientes SAP® R/3®: SAP® R/3®
Outros ambientes suportados: AS/400® utilizando OS/400 Host Print

Transform, IBM iSeries

SCANNER

Velocidade de leitura: Máximo de 120 (simplex)/220 (duplex)
originais por minuto

Resolução: Máximo: 600 dpi
Formato do original: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Drivers incluídos: TWAIN de rede
Scan to: E-mail, Pasta, USB, SD card, SMB,

FTP, mobile device (with a free App)

FAX

Circuito: PSTN, PBX

Compatibilidade: ITU-T (CCITT) G3
Resolução: Standard: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x

100 dpi
Detalhe: 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200
dpi
Super fina: 8 x 15,4 linha/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400
dpi

Método de compactação: MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de transmissão: G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi,

JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi,
MMR)

Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps
Capacidade de memória: Standard: 4 MB

Máximo: 8 MB

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel: Standard: 3 700 folhas

Máximo: 8 100 folhas
Capacidade de saída de papel: Máximo: 3 500 folhas
Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard: 52,3 -

256 g/m²
A4 LCT: 52,3 - 216 g/m²
Band. de alimentação manual: 52,3 -
300 g/m²
Bandeja de duplex: 52,3 - 256 g/m²
A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 2 400 W
Modo de prontidão: 198/199 W ou
menos
Modo poupança de energia: 181/182
W
Modo de suspensão: Inferior a 0,89 W
TEC (Consumo Elétrico Típico):
4,8/6,2 kWh

OPÇÕES

Bandeja de grande capacidade para 2200 folhas, Bandeja de grande
capacidade para 4400 folhas, 2,200 sheet SRA3+/DLT LCT, Finalizador
para 3000 folhas com capacidade de agrafagem para 65 folhas,
Finalizador para 3000 folhas com capacidade de agrafagem de 100
folhas, Finalizador de folhetos de 2000 folhas, Kits de furação, Caixa de
correio com 9 bandejas, Insersor de capas, Tab Sheet Holder, Bandeja de
cópias, Kit para acerto das coleções, Finalizador de folhetos Plockmatic,
GBC Streampunch™ Ultra, IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), PostScript3, Unidade IPDS, Kit de interface para contador,
Conversor do formato de ficheiros, Suporte para leitor de cartões, Unidade
de ligação de fax, Memória de fax, Opção de fax, Unidade multidobragem,
Unicode Font Package for SAP, Unidade de OCR, Unidade de
ventilação , Disco rígido com funções de segurança adicionais, Suporte
para teclado, Leitor NFC, Guia de bandeja para papel de faixa, Unidade
de interface G3, Placa USB avançada, Card Reader Cover

CONSUMÍVEIS

Duração prevista do toner
(A4/LT, 5% de preenchimento):

Preto: 47 000 impressões
Ciano: 26 000 impressões
Magenta: 26 000 impressões
Amarelo: 26 000 impressões

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu distribuidor local.

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
comerciais dos respetivos
proprietários. As
especificações e o aspeto
externo estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
A cor do equipamento pode
variar da cor apresentada no
catálogo. As imagens neste
catálogo não são fotografias
reais e podem existir
pequenas diferenças de
pormenor.
Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. Todos os
direitos reservados. Este
catálogo, os seus conteúdos
e/ou formatação não podem
ser modificados e/ou
adaptados, copiados
parcialmente ou no todo e/ou
incorporados noutros
trabalhos sem a prévia
permissão por escrito por
parte da Ricoh Europe PLC.

www.rexrotary.com


