
Wyjątkowe, wielofunkcyjne
urządzenie: zarówno czarno-białe
jak i kolorowe!



W świecie goniących terminów i narastającej presji rosną wymagania dotyczące potrzeby uzyskania

nieskazitelnych wydruków, które powinny być dostarczone w jak najkrótszym czasie po jak 

najmniejszych kosztach. Aficio™MP C3500/MP C4500 oferuje możliwości, których potrzebujesz.

Poza każdym rodzajem pracy czarno-białej otrzymujesz możliwości wykonania każdej kolorowej pracy

jak również opcję faksu i kolorowego skanowania sieciowego. Najlepsze pod wieloma względami,

przyjazne użytkownikowi urządzenie firmy Ricoh wspaniale wpasuje się w Twoje biuro. 

Właściwa prędkość wydruku i wszechstronne możliwości obróbki końcowej pozwalają na uzyskanie

profesjonalnie wyglądających wydruków. Dodatkowo bogate możliowści komunikacji sieciowej

dostarczają niezliczonych rozwiązań bezpiecznej dystrybucji dokumentów. Twoja firma wyróżnia się

dzięki doskonałej jakości i efektywności!

Twórz dokumenty, dzięki którym Twoja
firma będzie przewyższać konkurencję!

• Wszystko w jednym: drukuj, kopiuj, skanuj i faksuj za pomocą jednego urządzenia

• Wysoka prędkość wydruku: 35/45 stron/minutę w trybie czarno-białym, 35/40 stron/

minutę w kolorze 

• Niezwykła użyteczność i wysokie bezpieczeństwo

• Niesamowita rozdzielczość obrazu (600 dpi) dzięki tonerowi PxP™ 

• Skanowanie z prędkością 38 stron/minutę

• Zdumiewająca wydajność zagwarantowana dzięki nowej technologii Induction Heating 



22  xx 550000  aarrkkuusszzyy

22  xx 550000  aarrkkuusszzyy

Zarządzanie dokumentami

Zoptymalizuj całość procesu obsługi dokumentów, aby uzyskać większą efektywność
przepływu prac w biurze. Urządzenie Aficio™MP C3500/MP C4500 dostarcza 

wszystkich narzędzi, które pomogą Ci to zrobić. Z dodatkową możliwością drukowania
kolorowego ta wielofunkcyjna maszyna podniesie standard Twojego biura!

Efektywne drukowanie
Dzięki interfejsowi RPCS™ opartemu o ikony każde zadanie drukowania może być rozpoczęte 
za pomocą jednego kliknięcia. Możesz nawet zachować własne ustawienia drukowania pod ikoną
użytkownika. Dodatkowo MP C3500/MP C4500 dostarcza niezliczonych funkcji drukowania:

zabezpiecz dokumenty przy użyciu hasła
zachowaj prace drukowania do chwili gdy będą potrzebne
wykonaj wydruk próbny aby uniknąć błędu
zachowaj prace drukowania dla łatwego i szybkiego ponownego drukowania

Ekspert w obróbce końcowej prac
Po co zlecać usługi obróbki końcowej dokumentów zewnętrznej firmie,
jeśli można to zrobić samemu? Urządzenia MP C3500/MP C4500 oferują
całą gamę możliwości, która sprosta Twoim potrzebom: zszywaj, 
dziurkuj i łącz dokumenty dzięki finiszerowi na 1000 lub 3000 arkuszy,
stwórz doskonałe broszury, prezentacje i inne materiały dzięki finiszerowi
na 2000 arkuszy.

Finiszer na 
1000 arkuszy.

Wspaniałe kolory
Popraw wygląd swojego biura dzięki kolorowym dokumentom.
Urządzenie MP C3500/MP C4500 zapewnia otrzymanie doskonałych,
niezwykle dokładnych wyników. Specjalne aplikacje wymagające użycia
papieru o wysokiej gramaturze (do 256 g/m2), takie jak okładki, mogą
być realizowane przez podajnik ręczny. Wszystko jest możliwe, 
aby zwiększyć efektywność biurowej komunikacji!
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Finiszer broszurujący
na 2000 arkuszy.

Finiszer na 
3000 arkuszy.



Nieprzerwana praca
Dzięki maksymalnej pojemności papieru 3100 arkuszy
potrzeba dodawania papieru jest zredukowana do minimum.
System automatycznie przełącza pracę do nowej tacy,
gdy w jednej skończył się właśnie papier. Możesz 
kontynuować pracę bez jakichkolwiek przeszkód.

Oszczędne faksowanie przez Internet
Zredukuj koszty i zoptymalizuj efektywność dzięki użyciu Internetu 
do faksowania na duże odległości. W ten sposób nie tylko oszczędzisz 
koszty połączenia, ale także zwiększysz wydajność bowiem faksowanie 
przez internet jest tak proste jak wysyłanie e-mail’a. 

Nasza Ziemia, Nasze Jutro
Podobnie jak wszystkie urządzenia firmy Ricoh Aficio™MP C3500/MP C4500 

odzwierciedlają zaangażowanie naszej firmy w ochronę środowiska poprzez użycie
nietoksycznych materiałów*, cichy tryb pracy i energooszczędną produkcję tonera.  

* Zgodność z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej, która weszła w życie od lipca 2006 
(RoHS: Restriction of Hazardous Substances).

Zaawansowana opcja faksowania
Dzięki bogactwu możliwości komunikacji faksowej, jakie są do Twojej dyspozycji możesz
przekształcić dokumenty faksowe w bardzo sprawny i efektywny przepływ dokumentów.:
• Automatycznie przekazuj przychodzące faksy do e-mail’a lub folderu
• Skieruj faksy do konkretnej osoby lub grupy osób aby zoptymalizować efektywność
Wiadomości przesyłane faksem mogą być automatycznie skierowane do właściwej
osoby, aby uniknąć kosztów związanych z dystrybucją i drukowaniem faksów!

Kompleksowe prace stają się prostsze
Zaprojektowane by ułatwić codzienny przepływ dokumentów MP C3500/MP C4500 pozwala 
na łatwe tworzenie dokumentów najwyższej jakości.
• zaawansowany, szeroki, kolorowy panel dotykowy LCD ułatwi pracę z urządzeniem 
• uproszczony wyświetlacz pokazuje wyłącznie najczęściej używane funkcje 
• w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów instrukcje postępowania są oparte o animacje
• łatwe uzupełnianie papieru zwiększa grono osób obsługujących 
• szybka i łatwa wymiana tonera

Optymalne zarządzanie dokumentami 
Ukierunkowane zarządzanie i przechowywanie dokumentów odbywa się dzięku 
możliwościom drukowania, kopiowania, faksowania i skanowania. Łatwy dostęp 
do urządzenia zapewnia duży, kolorowy panel dotykowy LCD, natomiast przeglądanie
zachowanych dokumentów jest możliwe dzięki opcji listy lub miniatury. Poprzez użycie
Web Image Monitor możesz odzyskać zachowane dokumenty, oglądać je, modyfikować 
a nawet usuwać w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. 
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Prezentowany obraz nie jest zdjęciem rzeczywistego
produktu. Z tego powodu mogą wystąpić rozbieżności.



Twój inteligentny, 
wielofunkcyjny partner biurowy

Równocześnie z powiększaniem się rozmiarów
Twojego biura zwiększa się również ilość prac

do wykonania. Aficio™MP C3500/MP C4500
dostarcza wysokonakładowych 

i dostosowanych do użytkownika rozwiązań
zarządzania dokumentami, które pozwolą

sprostać dzisiejszym i przyszłym wymaganiom.
Dzięki połączeniu efektywnej dystrybucji 

i optymalnych możliwości zabezpieczenia
danych te urządzenia mogą stać się na lata

Twoim najlepszym partnerem biurowym!

Wielofunkcyjna wydajność 
z najwyższej półki
Oszczędzając Twój czas i miejsce urządzenia 
MP C3500/MP C4500 efektywnie łączą prace
drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania
Dzięki krótkiemu okresowi nagrzewania i zdumiewająco
szybkiemu czasowi otrzymania pierwszego
wydruku urządzenia firmy Ricoh sprawiają, że
każda praca jest wykonywana w niesłychanie 
szybkim czasie. System dostarcza wydruków
zarówno jedno jak i dwustronnych z prędkością
35/45 stron/minutę, wydruki kolorowe z prędkością
35/40 stron/minutę. Nowy indukcyjny zespół 
utrwalania sprawia, iż wydruki są realizowane
niezwykle szybko, bez zbędnego kompromisu, co
do jakości obrazu. W dodatku znaczna pojemność
papieru – 3100 arkuszy – zapewnia wykonanie
najbardziej złożonej pracy bez konieczności 
przerywania pracy. 

Dystrybucja dostosowana do
Twoich potrzeb
Przepływ informacji w formie cyfrowej staje się
coraz bardziej popularny, zatem przejście
pomiędzy danymi w formie elektronicznej i
papierowej musi być permanentne. Dokumenty
kopiowane i skanowane mogą być zachowane do
ponownego użycia, dostarczone do każdego
miejsca na świecie dzięki folderom sieciowym,
poprzez e-mail lub sieć (używając FTP). Aby
uniknąć przeciążenia sieci ciężkie dokumenty
mogą najpierw ulec kompresji, która zachowuje
doskonałą jakość obrazu i redukuje obciążenia.

Ochrona dostępu i informacji 
Ochrona Twoich danych jest ogromnie ważna.
Wyposażone w najnowsze rozwiązania urządzenia
Aficio™MP C3500/MP C4500 gwarantują spokój 
i niezakłócony przepływ dokumentów.
• Nieautoryzowany dostęp jest niemożliwy:

konieczność użycia kodu PIN, aby mieć dostęp
do prac drukowania, Autoryzacja Windows®
oraz łatwy sposób logowania

• Tymczasowe dane pozostawione na twardym
dysku są nadpisywane dzięki Modułowi 
Bezpiecznego Nadpisywania Danych

• Nieautoryzowane kopiowanie wydrukowanych
dokumentów jest niemożliwe dzięki opcji 
zabezpieczenia drukowanych dokumentów
przed kopiowaniem

• Skanowanie danych w postaci PDF może być
szyfrowane w celu bezpiecznej transmisji

Rozwiązania systemowe 
dostosowane do użytkownika
Doskonale wyposażone urządzenia 
Aficio™MP C3500/MP C4500 z zastosowaniem
Embedded Software Architecture™ pozwolą Ci
sprostać dzisiejszym i przyszłym wymaganiom.
Innowacyjne, kompatybilne oprogramowanie Java™
(J2ME™) pozwala zaprojektować i dostosować do
użytkownika ustawienia urządzeń wielofunkcyjnych
i drukarek laserowych firmy Ricoh. Zintegrowane
rozwiązania pozwalają na kontrolę i ulepszenie
przepływu prac w Twoim biurze. Aby uzyskać
więcej i informacji prosimy odwiedzić stronę
www.ricoh-developer.com. 

Kolor: 35/40
stron/minutę



Certfikat ISO9001: 2000 
Certyfikat ISO14001 

Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych,
zasobów naturalnych Ziemi. 

Wszystkie marki i/lub nazwy produktów
są znakami towarowymi odpowiadających
im właścicieli.

Specyfikacja i wygląd zewnętrzny drukarki
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor
produktu może się różnić od koloru
pokazanego w broszurze.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta broszura,
ani jej zawartość i/lub układ nie może być
modyfikowana i/lub zmieniana, kopiowana
do innych celów w części lub w całości
bez uzyskania pisemnej zgody Ricoh
Europe B.V.

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy skontaktować się z:

Specyfikacja

KOPIARKA

Proces kopiowania: Suchy proces transferu elektrostatycznego
Prędkość kopiowania: MP C3500: czarno-białe / kolor:

35/35 kopii/minutę
MP C4500: czarno-białe / kolor:

45/40 kopii/minutę
Rozdzielczość: 600 dpi
Kopiowanie wielokrotne: Do 999 kopii
Czas nagrzewania: MP C3500: Mniej niż 45 sekund

MP C4500: Mniej niż 60 sekund
Czas otrzymania  MP C3500: czarno-białe / kolor:
pierwszego wydruku: 4,9/8,0 sekund

MP C4500: czarno-białe / kolor:
3,9/6,5 sekund

Zoom: 25 - 400% (co 1% )
Pamięć: Standard: 1.024 MB + 80 GB Twardy Dysk

(pamięć wspólna dla drukarki/faksu/skanera)
Pojemność wejściowa Standard: taca 2 x 500-arkuszy 
papieru: 1 x 100-arkuszy podajnik ręczny

Maksymalnie: 3100 arkuszy
Pojemność wyjściowa 
papieru: Maksymalnie: 3625 arkuszy
Format papieru: A6 - A3 (A3+ via Bypass tray)
Gramatura papieru: Kasety na papier: 60 - 216 g/m2

Taca ręczna: 52 - 256 g/m2

Dupleks: 60 - 169 g/m2

Kopiowanie dwustronne: Standard
Wymiary (S x G x W): 670 x 677 x 760 mm
Waga: Mniej niż 130 kg (z ARDF)
Źródło energii: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii: Podczas pracy: Maksymalnie 1,5 kW

W trybie oszczędzania energii:
Mniej niż 127/157 W

Tryb automatycznego wyłączania: 
Mniej niż 8 W

DRUKARKA

Prędkość drukowania: MP C3500: czarno-białe / kolor:
35/35 wydruków/minutę

MP C4500: czarno-białe / kolor:
45/40 wydruków/minutę

Język drukarki: Standard: PCL5c, PCL6, RPCS™
Opcja: Adobe® PostScript® 3™

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi/2.400 x 600 dpi (odpowiednik)
Interfejs: Standard: USB 2.0 

Ethernet 10 base-T/100 base-TX 
Opcja: Dwukierunkowy IEEE 1284

FireWire (IEEE 1394)
Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b)

Bluetooth
Port USB I/F

Protokoły sieciowe: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk 
Współpraca z: Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/

Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0

5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10

HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3

Macintosh OS 8.6 lub późniejszy (OS X Classic)
Macintosh OS X v10.1 lub późniejszy (tryb native)

IBM® System i5™ HPT
mySAP™ ERP 2004 lub późniejszy

NDPS Gateway
AS/400® using OS/400 Host

Print Transform

SKANER 

Prędkość skanowania: Maksymalnie 63/38 oryginały/minutę (LEF, A4)
Rozdzielczość: Maksymalnie 1.200 dpi 

(1.200 dpi TWAIN czarno-białei)
Format oryginału: A5 - A3
Formaty wyjściowe: PDF/JPEG/TIFF/Wysoka kompresja PDF
Wbudowane sterowniki: TWAIN sieciowy
Skanowanie do e-mail’a: SMTP (opcjonalnie z autoryzacją serwera POP)
Adresy odbiorców: Maksymalnie 500 na pracę
Zapisane adresy odbiorców:Maksymalnie 2.000
Książka adresowa: Przez LDAP lub lokalnie na Twardym Dysku
Skanowanie do folderu: SMB, FTP lub protokół NCP 

(zabezpieczony hasłem)
Foldery docelowe: Maksymalnie 50 folderów na pracę 

OPROGRAMOWANIE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

FAKS (opcja)

Sieć: PSTN, PBX
Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3

ITU-T (T.37 tryb pełny) Internet faks 
ITU-T (T.38) IP fax

Szybkość modemu: Maksymalnie 33.6 Kbps
Rozdzielczość: Standard/Podwyższona: 200 x 100/200 dpi

Maksymalnie: 400 x 400 dpi (opcja)
Metoda kompresji: MH, MR, MMR, JBIG 
Prędkość skanowania: Mniej niż 0.4 sekundy 

(A4, LEF, w rozdzieczlosći standardowej 
lub podwyższonej)

Pojemność pamięci: Standard: 4 MB
Maksymalnie: 28 MB

Kopia zapasowa pamięci: Tak

INNE OPCJE

Pokrywa szyby ekspozycyjnej, 100 stronicowy automatyczny podajnik
dokumentów, 2 kasety na papier na 500 arkuszy, kaseta dużej pojemności
na 2000 arkuszy, finiszer na 1000 arkuszy, finiszer broszurujący na 
2000 arkuszy, finiszer na 3000 arkuszy, dziurkacz, Dodatkowa taca 
faksu, Łącznik finiszera, PictBridge™, dodatkowa linia faksu, Moduł 
bezpiecznego nadpisywania danych, Moduł zabezpieczenia
drukowanych dokumentów przed kopiowaniem, Konwerter formatów
plików, opcja skanera, Profesjonalne rozwiązania systemowe

Aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, wyposażeniu opcjonalnym 
i oprogramowaniu, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą Ricoh.

RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

RICOH EUROPE B.V.

P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,

The Netherlands 

Phone: +31 (0)20 54 74 111 

Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com

POL/RPO - B0806N - 260862


