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Značka moderných rozmerov obchodnej komunikácie a správy 
dokumentov, značka priekopníka na ceste k dizajnu 21. storočia, 
značka dôrazu na ekológiu, a to ako pri výrobe, tak pri 
prevádzke produktov.

Portfólio spoločnosti RICOH Slovakia zahŕňa rad systémových 
a partnerských riešení, ktoré pomáhajú profesionálne spracovávať 
dokumenty, kontrolovať a znižovať tlačové náklady aj zabezpečiť tlač 
proti jej zneužitiu. V oblasti hardvéru ponúka farebné aj čiernobiele 
multifunkčné zariadenia, tlačiarne, veľkoformáty, faxy, digitálne 
duplikátory a digitálne produkčné zariadenia pre veľkoobjemovú tlač. 
Samotné zariadenia sú doplnené ponukou softvérových riešení 
– účtovací softvér pre kontrolu a účtovanie tlačových nákladov 
a skenovací softvér pre digitalizáciu dokumentov a ich správu. 
V oblasti dokumentových služieb (Ricoh Business Solution) je Ricoh 
pre svojich zákazníkov partnerom v oblasti celého životného 
cyklu dokumentov a informácií. Okrem dodávania tlačových 
systémov ponúka riešenia pre systémovú evidenciu dokumentov 
a ich digitalizáciu, skvalitnenie procesu obehu elektronických 
dokumentov a ukladanie dát.

 

Značka Ricoh je známa kvalitou svojich technológií, výnimočnými 
štandardmi služieb zákazníkom a podnetom k udržateľnosti. 
Pod korporátnym sloganom, imagine. change., Ricoh pomáha 
spoločnostiam zmeniť spôsob ich práce a podnecuje kolektívnu 
predstavivosť svojich zamestnancov. Zastúpenie pre Slovenskú 
a Českú republiku vzniklo v júli 2015 akvizíciou divízií spoločnosti 
IMPROMAT Slov. a IMPROMAT CZ, ktoré tu značku od roku 1993, 
resp. 1990 zastupovali.
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Malé rozmery 

Vysoká kvalita tlače

Ľahká inštalácia a obsluha

SP 230DNw
ČIERNOBIELA TLAČIAREŇ 

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 30 str./min

Gramáž papiera 60–163 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlíšenie tlače 1200 x 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 251 listov

Pamäť 128 MB

Rozmery základnej jednotky 356 × 183 × 360 mm

Štartovací toner 700 strán

Hmotnosť základnej jednotky 7 kg

A6–A4 162 g/m²1200 dpiČB

ČIERNOBIELA TLAČIAREŇ 

Nízke obstarávacie náklady

Kompaktné rozmery 

Ľahká obsluha a údržba

Nízka spotreba energie

SP 3710DN

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 32 str./min

Gramáž papiera 52–162 g/m²

Gramáž papiera pre obojstrannú tlač 60–105 g/m²

Formát výstupu A4

Rozlíšenie tlače 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 300–550 listov

Rozmery základnej jednotky 370 × 392 × 262 mm

Hmotnosť základnej jednotky 13 kg

A6–A4 162 g/m²

Wi-Fi

Wi-Fi

ECO

ECO

1200 dpi

Bezpečné dáta

Bezpečné dáta

Dôverná tlačČB

Tlač z mobilu

Tlač z mobilu 
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ČIERNOBIELA TLAČIAREŇ 

Kompaktný dizajn

Vysoká produktivita

Nízke prevádzkové náklady

Podpora PCL a PostScript 3

Podpora oddelených sietí

SP 6430DN

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 38 str./min

Gramáž papiera 56–220 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 56–162 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Maximálna dĺžka tlačového média 432 mm

Rozlíšenie tlače 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 600–2100 listov

Rozmery základnej jednotky 459 × 392 × 347 mm

Hmotnosť základnej jednotky 22,5 kg

A4–A3 220 g/m²

Wi-Fi ECO

1200 dpi

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

ČB Outstanding A3 
Printer for Mid-Size 

Workgroups 

Buyers Lab  
2016 Pick

ČIERNOBIELA TLAČIAREŇ 

Nízke obstarávacie náklady

Kompaktné rozmery

Ľahká obsluha a údržba

Nízka spotreba energie

4,3“ dotykový displej (P 502)

P 501 / P 502

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 45 str./min

Gramáž papíru 52–220 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 52–162 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 500–2100 listů

Rozměry základní jednotky 375 × 412 × 311 mm

Hmotnost základní jednotky 19 kg

A6–A4 162 g/m²

Wi-Fi ECO

1200 dpi

Bezpečné dáta

Dôverná tlačČB

Tlač z mobilu 

SD/USB 
(P 502)

Dotyk. displej 
(P 502) new
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ČIERNOBIELA TLAČIAREŇ

ČIERNOBIELA TLAČIAREŇ

Vysoká rýchlosť tlače

Profesionálne dokončovacie funkcie

Jednoduchá obsluha

Zvýšená bezpečnosť dát

Nízka spotreba energie

SP 8400DN

A6–A3+

SD/USB

216 g/m²

Wi-Fi

1200 dpi Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

ČB

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 60 str./min

Gramáž papiera 60–300 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 52–256 g/m²

Formát výstupu A6–A3+

Maximálna dĺžka tlačového média 600 mm

Rozlíšenie tlače 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 1200–4700 listov

Rozmery základnej jednotky 587 × 653 × 720 mm

Hmotnosť základnej jednotky 57 kg

Vysoká rýchlosť tlače

Procesor Intel

Nízka spotreba energie

Predĺžená životnosť

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 50 / 60 str./min

Gramáž papiera 60–220 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 64–120 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 600–2600 listov

Rozmery základnej jednotky 420 × 410 × 346 mm / 
443 × 410 × 366 mm

Hmotnosť základnej jednotky 18 kg

A6–A4

SD/USB

220 g/m²

Wi-Fi ECO

1200 dpi

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart

ČB

P 800 / P 801

new
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FAREBNÁ TLAČIAREŇ

FAREBNÁ TLAČIAREŇ

A4–B6 220 g/m²

Wi-Fi ECO

1200 dpi

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart

CMYK

SP C352DN

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 30 str./min

Gramáž papiera 56–220 g/m²

Gramáž papiera Duplex 56–163 g/m²

Formát výstupu A4–B6

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 600–2100 listov

Rozmery základnej jednotky 400 × 515 × 387 mm

Hmotnosť základnej jednotky 33 kg

4,3“ dotykový displej

Podpora mobilnej tlače

Energeticky úsporná s nízkymi nákladmi na prevádzku

Kompaktný dizajn

Nízke prevádzkové náklady

Podpora PostScript 3

P C300 / P C301W

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 25 str./min

Gramáž papiera 60–163 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 60–90 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 501–751 listov

Rozmery základnej jednotky 400 × 450 × 334 mm

Hmotnosť základnej jednotky 25 kg

A6–A4 163 g/m²

Wi-Fi ECO

1200 dpi Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu 

CMYK

SD/USB new
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Vysoká produktivita

Rýchly prvý výstup

Vysoká kapacita papiera

Tonery so zvýšenou náplňou

FAREBNÁ TLAČIAREŇ

FAREBNÁ TLAČIAREŇ

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 40 str./min

Gramáž papiera 60–220 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 60–163 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlíšenie tlače 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 500–2100 listov

Rozmery základnej jednotky 445 × 570 × 470 mm

Hmotnosť základnej jednotky 34 kg

P C600

A6–A4 256 g/m²1200 dpi Bezpečné dátaCMYK

new

SP C360DNw

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 30 str./min

Gramáž papiera 56–220 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 56–163 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 850 listov

Rozmery základnej jednotky 400 × 515 × 455 mm

Hmotnosť základnej jednotky 32 kg

Kompaktný dizajn

Štvorriadkový LCD panel

Rýchla tlač pri vysokom rozlíšení

Wi-Fi ECOTlač z mobilu SD/USB

A6–A4 163 g/m²1200 dpiCMYK Rýchly štart
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Bezpečné dáta ECO

CMYK

Vysoká rýchlosť tlače

Profesionálne dokončovacie funkcie

Jednoduchá obsluha

Zvýšená bezpečnosť dát

Nízka spotreba energie

A6–SRA3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

1200 dpi Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 45/60 str./min

Gramáž papiera 60–300 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 52–256 g/m²

Formát výstupu A6–SRA3

Maximálna dĺžka tlačového média 600 mm

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 1200–4700 listov

Rozmery základnej jednotky 587 × 685 × 864 mm

Hmotnosť základnej jednotky 85 kg

SP C840DN / C842DN
FAREBNÁ TLAČIAREŇ

Tlačiarne Ricoh 13



Multifunkčné 
tlačiarne
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ČIERNOBIELA 
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

Malé rozmery

Vysoká kvalita tlače

Podpora Wi-Fi a AirPrint

SP 230SFNw

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 30 str./min

Rýchlosť skenovania 22 str./min

Gramáž papiera 60–163 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 251 listov

Pamäť 256 MB

Rozmery základnej jednotky 410 × 319 × 399 mm

Štartovací toner 700 strán

Hmotnosť základnej jednotky 11 kg

A6–A4

SD/USB

162 g/m² Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Bezpečné dátaTlač z mobilu Skener

ČB

Najmenšia multifunkčná tlačiareň na trhu s možnosťou 
spracovania formátu A3

Obojstranné skenovanie aj tlač A3

Ovládací panel Android

Veľmi nízka hlučnosť

Nízke prevádzkové náklady

MP 305+SP / 305+SPF

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 30 str./min

Gramáž papiera 60–105 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 60–105 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Rozlíšenie tlače 600 × 600 dpi

Vstupná kapacita papiera 260–760 listov

Rýchlosť skenovania 30 str./min

Rozmery základnej jednotky 350 × 493 × 505 mm

Hmotnosť základnej jednotky 32 kg

A6–A3

SD/USB

105 g/m²

Wi-Fi

ECO

600 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

AndroidSkener

ČB

ČIERNOBIELA  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ
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new

Nízke prevádzkové náklady

Kompaktné rozmery

Ľahká obsluha a údržba

Nízka spotreba energie

SP 3710SF

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 32 str./min

Gramáž papiera 52–162 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 60–105 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlíšenie tlače 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 250–550 listov

Rýchlosť skenovania 35 str./min

Rozmery základnej jednotky 405 × 392 × 420 mm

Hmotnosť základnej jednotky 18 kg

A6–A4

SD/USB

162 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

Skener

ČB

ČIERNOBIELA  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ
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Ovládací panel Android

Jednoprechodový podávač

Procesor Intel

Vysoká rýchlosť tlače

Vysoké rozlíšenie

Vysoká rýchlosť tlače

Ovládací panel Android

Procesor Intel

Nízka spotreba energie

Predĺžená životnosť

IM 350(F) / IM 430F

IM 550F / IM 600F / IM 600SRF

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 35/45 str./min.

Gramáž papiera 52–162 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 60–162 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlíšenie tlače 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 600–1600 listov

Rýchlosť skenovania 80 str./min. obojstranne

Rozmery základnej jednotky 476 × 483 × 510 mm

Hmotnosť základnej jednotky 26 kg

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 55 / 60 str./min

Gramáž papiera 60–220 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 64–120 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 600–2600 listov

Rýchlosť skenovania 60 str./min

Rozmery základnej jednotky 480 × 539 × 644 /  
480 × 543 × 740 /  
480 × 543 × 740 mm

Hmotnosť základnej jednotky 29/40 kg

A6–A4

A6–A4

SD/USB

SD/USB

162 g/m²

220 g/m²

Wi-Fi

Wi-Fi

ECO

ECO

1200 dpi

1200 dpi

Dotyk. displej

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Dôverná tlač

Rýchly štart

Rýchly štart

Tlač z mobilu

Tlač z mobilu

Android

Android

Skener

Skener

ČB

ČB

ČIERNOBIELA  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

ČIERNOBIELA  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

new

new

Keypoint 
Intelligence – Buyers 

Lab Recognizes 
Ricoh as the Leader 
in the MFP Cloud 
Ecosystem Arena

Keypoint 
Intelligence – Buyers 

Lab Recognizes 
Ricoh as the Leader 
in the MFP Cloud 
Ecosystem Arena

BLI 2019–20 
PaceSetter 

Award

BLI 2019–20 
PaceSetter 

Award
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Nízke prevádzkové náklady

Rýchly nábeh

Rýchla tlač prvej strany

Ľahká obsluha

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 27 str./min

Gramáž papiera 52–105 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 64–105 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Rozlíšenie tlače 600 × 600 dpi

Vstupná kapacita papiera 600–1600 listov

Rýchlosť skenovania 18 str./min.

Rozmery základnej jednotky 587 × 581 × 560 bez ARDF / 
587 × 581 × 639 mm

Hmotnosť základnej jednotky 39 kg (verzia bez ARDF 34 kg)

A6–A3

SD/USB

105 g/m²

Wi-Fi

ECO

600 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

Skener

ČB

Mimoriadna spoľahlivosť

Znížená spotreba energie

Jednoprechodový 
podávač (verzia ASP)

Rozšírené možnosti  
zabezpečenia dát

Spracovanie širokého spektra médií

MP 2555(A)SP / 3055(A)SP / 3555(A)SP

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 25 / 30 / 35 str./min

Gramáž papiera 60–300 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 52–256 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 1200–4700 listov

Rýchlosť skenovania 80 str./min / 180 str./min 
(verzia ASP)

Rozmery základnej jednotky 587 × 680 × 913 mm

Hmotnosť základnej jednotky 71 kg

A6–A3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlačRýchly štart

Tlač z mobilu

Android Skener

ČB

ČIERNOBIELA  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

ČIERNOBIELA  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

new

M2700(1) / IM 2702

Outstanding 25-ppm 
Copier MFP

Buyers Lab  
2017 Pick
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Ovládací panel Android

Vysoká vstupná kapacita

Profesionálne dokončovacie príslušenstvo

Jednoprechodový podávač

Vysoké rozlíšenie tlače aj skenovania

Mimoriadna spoľahlivosť

Znížená spotreba energie

Jednoprechodový podávač (verzia ASP)

Rozšírené možnosti zabezpečenia dát

Spracovanie širokého spektra médií

MP 6503SP / 7503SP

MP 4055(A)SP / 5055(A)SP / 6055SP

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 40 / 50 / 60 str./min

Gramáž papiera 52–300 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 52–256 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Dĺžka tlačového média 330–458 mm

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 1200–4700 listov

Rýchlosť skenovania 80 str./min / 180 str./min 
(verzia ASP)

Rozmery základnej jednotky 587 × 680 × 913 mm

Hmotnosť základnej jednotky 71 kg

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 65 / 75 str./min

Gramáž papiera 52–300 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 64–256 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Dĺžka tlačového média 140–432 mm

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 4300–8300 listov

Rýchlosť skenovania 220 str./min

Rozmery základnej jednotky 690 × 803 × 1161 mm

Hmotnosť základnej jednotky 200 kg

Wi-Fi 
(7503SP)

A6–A3

A6–A3

SD/USB

SD/USB

300 g/m²

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

ECO

1200 dpi

1200 dpi

Dotyk. displej

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Dôverná tlač

Rýchly štart

Rýchly štart

Tlač z mobilu

Tlač z mobilu

Android

Android

Skener

Skener

ČB

ČB

ČIERNOBIELA  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

ČIERNOBIELA  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ
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Ovládací panel Android

Vysoká vstupná kapacita

Profesionálne dokončovacie príslušenstvo

Jednoprechodový podávač

Vysoké rozlíšenie tlače aj skenovania

MP 9003SP

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 90 str./min

Gramáž papiera 52–300 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 64–256 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Dĺžka tlačového média 140–432 mm

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 4300–8300 listov

Rýchlosť skenovania 220 str./min

Rozmery základnej jednotky 690 × 803 × 1161 mm

Hmotnosť základnej jednotky 200 kg

A6–A3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlačRýchly štart

Tlač z mobilu

Android Skener

ČB

ČIERNOBIELA  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

Ľahká integrácia do siete

Podpora Wi-Fi

Podpora mobilnej tlače

Vysoké rozlíšenie

Efektívna a úsporná prevádzka 

4,3“ dotykový panel

M C250FW / M C250FWB

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 25 str./min

Gramáž papiera 60–163 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 60–90 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 501–751 listov

Rozmery základnej jednotky 420 × 493 × 473 mm

Hmotnosť základnej jednotky 30 kg

CMYK A6–A4

SD/USB

163 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

Skener

FAREBNÁ  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

new
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Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 30 str./min / 40 str./min

Gramáž papiera 60–220 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 60–163 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 350–1350 listov

Rýchlosť skenovania 30 str./min

Rozmery základnej jednotky 510 × 588 × 505 mm

Hmotnosť základnej jednotky 46 kg

Ovládací panel Android

Procesor Intel

HDD s ochranou dát

Široké spektrum spracovania papiera

Jednoprechodový skener

MP C307SP(F) / 407SPF

CMYK A6–A4

SD/USB

220 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

AndroidSkener

7“ dotykový displej

Pripojenie cez AirPrint, Mopria, Wi-Fi direct

Interná pamäť 2 GB

SP C360SFNw(SNw) / SP C361SFNw

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 30 str./min

Gramáž papiera 56–220 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 300 listov

Rýchlosť skenovania 20 str./min

Pamäť 2 GB

Rozmery základnej jednotky 420 × 540 × 547 mm

Štartovací toner 900 strán

Hmotnosť základnej jednotky 41,5 kg

CMYK A6–A4

SD/USB

220 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

Skener

FAREBNÁ  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

FAREBNÁ  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ
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Nízke obstarávacie náklady

Dotykové ovládanie

Úsporná prevádzka

Spracovanie širokého spektra médií

MP C2011SP

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 20 str./min

Gramáž papiera 52–300 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 52–169 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Dĺžka tlačového média 330–458 mm

Rozlíšenie tlače 4800 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 1200–2300 listov

Rýchlosť skenovania 54 str./min

Rozmery základnej jednotky 587 × 685 × 913 mm

Hmotnosť základnej jednotky 90 kg

CMYK A6–A3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

Skener

FAREBNÁ  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

Zvýšená efektivita a spoľahlivosť

Vstupná kapacita až 2300 listov

Nízka spotreba energie

Kompaktný 
vnútorný finišer (verzia SR)

MP C401SP (SRSP)

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 40 str./min

Gramáž papiera 52–256 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 60–163 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 650–2300 listov

Rýchlosť skenovania 30 str./min

Rozmery základnej jednotky 550 × 570 × 600 mm

Hmotnosť základnej jednotky 80 kg

A6–A4

SD/USB

256 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Tlač z mobilu

Skener

FAREBNÁ  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

CMYK

Rýchly štart

Outstanding 
Achievement in 

Energy Efficiency

Outstanding A4 
Color MFP for 

Mid-Size to Large 
Workgroups

Buyers Lab  
2015 Pick
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Ovládací panel Android

Procesor Intel pri všetkých modeloch

Senzor prítomnosti obsluhy

Bannerová tlač

Rozšírené dokončovacie funkcie

Outstanding 20-ppm 
Colour Copier MFP, 

Summer 2019

IM C2000(A) / IM C2500(A)

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 20 / 25 str./min

Gramáž papiera 52–300 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 64–256 g/m²

Formát výstupu A6–SRA3

Dĺžka tlačového média 148–1260 mm

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 1200–2300 listov

Rýchlosť skenovania 120 str./min / 240 str./min (A)

Rozmery základnej jednotky 587 × 685 × 913 mm

Hmotnosť základnej jednotky 91 kg

CMYK A6–SRA3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

Buyers Lab  
2019 Pick

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

AndroidSkener

FAREBNÁ  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

new

Outstanding 
Achievement 
in Innovation

Keypoint 
Intelligence – Buyers 

Lab Recognizes 
Ricoh as the Leader 
in the MFP Cloud 
Ecosystem Arena

BLI 2019–20 
PaceSetter 

Award
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Ovládací panel Android

Procesor Intel pri všetkých modeloch

Senzor prítomnosti obsluhy

Bannerová tlač

Rozšírené dokončovacie funkcie

IM C3000(A) / IM C3500(A)

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 30 / 35 str./min

Gramáž papiera 52–300 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 64–256 g/m²

Formát výstupu A6–SRA3

Dĺžka tlačového média 148–1260 mm

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 1200–4700 listov

Rýchlosť skenovania 120 str./min / 240 str./min (A)

Rozmery základnej jednotky 587 × 685 × 913 mm

Hmotnosť základnej jednotky 103 kg

CMYK A6–SRA3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

AndroidSkener

FAREBNÁ  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

new

2019 PICK

Outstanding 
Achievement 
in Innovation

Keypoint 
Intelligence – Buyers 

Lab Recognizes 
Ricoh as the Leader 
in the MFP Cloud 
Ecosystem Arena

BLI 2019–20 
PaceSetter 

Award
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Ovládací panel Android

Procesor Intel pri všetkých modeloch

Senzor prítomnosti obsluhy

Bannerová tlač

Rozšírené dokončovacie funkcie

IM C4500(A) / IM C5500(A)

CMYK A6–SRA3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

AndroidSkener

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 45 / 55 str./min

Gramáž papiera 52–300 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 64–256 g/m²

Formát výstupu A6–SRA3

Dĺžka tlačového média 148–1260 mm

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 1200–4700 listov

Rýchlosť skenovania 120 str./min / 240 str./min (A)

Rozmery základnej jednotky 587 × 685 × 913 mm

Hmotnosť základnej jednotky 103 kg

FAREBNÁ  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

new

Outstanding 45-ppm 
Color Copier MFP

Outstanding 
Achievement 
in Innovation

2019 PICK

Keypoint 
Intelligence – Buyers 

Lab Recognizes 
Ricoh as the Leader 
in the MFP Cloud 
Ecosystem Arena

BLI 2019–20 
PaceSetter 

Award

26 Multifunkčné tlačiarne Ricoh



Ovládací panel Android

Procesor Intel pri všetkých modeloch

Senzor prítomnosti obsluhy

Bannerová tlač

Rozšírené dokončovacie funkcie

Ovládací panel Android

Vysoká rýchlosť tlače a skenovania

Vysoká kvalita tlače

Profesionálne dokončovacie funkcie

Podpora neštandardných formátov papiera

IM C6000(A)

MP C6503SP / MP C8003SP

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 60 str./min

Gramáž papiera 52–300 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 64–256 g/m²

Formát výstupu A6–SRA3

Dĺžka tlačového média 148–1260 mm

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 1200–4700 listov

Rýchlosť skenovania 120 str./min / 240 str./min (A)

Rozmery základnej jednotky 587 × 685 × 913 mm

Hmotnosť základnej jednotky 103 kg

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 65 str./min / 80 str./min

Gramáž papiera 52–300 g/m²

Gramáž pre obojstrannú tlač 52–256 g/m²

Formát výstupu A6–SRA3

Dĺžka tlačového média 330–1250 mm

Rozlíšenie tlače 1200 × 4800 dpi

Vstupná kapacita papiera 3500–8100 listov

Rýchlosť skenovania 220 str./min

Rozmery základnej jednotky 750 × 880 × 1225 mm

Hmotnosť základnej jednotky 250 kg

CMYK A6–SRA3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

AndroidSkener

CMYK A6–SRA3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Dôverná tlač

Rýchly štart Tlač z mobilu

AndroidSkener

FAREBNÁ  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

FAREBNÁ  
MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ

new

Outstanding 
Achievement 
in Innovation

2019 PICK

Keypoint 
Intelligence – Buyers 

Lab Recognizes 
Ricoh as the Leader 
in the MFP Cloud 
Ecosystem Arena

BLI 2019–20 
PaceSetter 

Award
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Veľkoformátové
tlačiarne
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Tlač, kopírovanie a farebné skenovanie v jednom 
zariadení. Určené pre stredné objemy s rýchlosťou 
tlače až 6,7 A1/min (na šírku). Dotykový panel 
v českom jazyku zjednodušuje nastavenie 
zariadenia a každodennú prácu.

Pamäťové médiá USB/SD je možné použiť pre tlač 
a skenovanie alebo na ukladanie dát. Kompaktný dizajn, 
robustné prevedenie, ovládanie spredu. Možno doplniť 
automatickým skladacím systémom.

MP W6700SPVEĽKOFORMÁTOVÁ 
TLAČIAREŇ

914 mm600 dpi

PostScript

Pevný disk

LAN

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače 402 A1/h LEF

Gramáž papiera 51–134 g/m²

Max. šírka rolky 914 mm

Dĺžka tlače max. 15 m

Banner predl. formát (voliteľné) 33 m (kopírovanie), 44 m (tlač) /  
pre formáty š. 841 mm a 914 mm

Rozlíšenie tlače 600 × 600 dpi

Počet roliek max. 2 

Tlačová technológia laser

Rozmery základnej jednotky 1250 × 755 × 1215 mm

Vysoká produktivita 

VGA LCD displej pre jednoduchú 
obsluhu

ČB

Skener SD/USBWi-Fi

ECO

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Energy Star

Windows

134 g/m²

Java
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Multifunkčné čiernobiele zariadenie s rýchlosťou tlače 
až 10 A1/min (na šírku) je svojou produktivitou určené 
pre veľký objem tlače. Vysoká kvalita obrazu vďaka 
novej technológii RICOH. 

Dotykový ovládací panel v českom jazyku, robustné 
prevedenie, 2 rolky/hárkový papier (možnosť), ovládanie 
spredu. Možné doplniť automatickým skladacím systémom.

MP W7100SPVEĽKOFORMÁTOVÁ 
TLAČIAREŇ

914 mm600 dpi

Pevný disk LAN

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače 600 A1/h LEF

Gramáž papiera 51–134 g/m²

Max. šírka rolky 914 mm

Banner predl. formát (option) 33 m (kopírovanie), 44 m (tlač) /  
pre formáty š. 841 mm a 914 mm

Rozlíšenie tlače 600 × 600 dpi

Počet roliek max. 2 + 2 / 2 + hárok

Tlačová technológia laser

Rozmery základnej jednotky 1250 × 755 × 1215 mm
Možnosť oddeliť skener od tlačiarne

Online finišing (voliteľné)

ČB

Skener SD/USBWi-Fi

ECO

Dotyk. displejBezpečné dáta

Energy StarWindows
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Multifunkčné čiernobiele zariadenie s rýchlosťou tlače 
až 14 A1/min. (na šírku) je svojou produktivitou určené 
pre vysoký objem tlače. Vysoko kvalitná tlač vďaka 
novej technológii RICOH.

Dotykový ovládací panel v českom jazyku, kompaktné 
robustné prevedenie, 2 + 2 rolky / 2 + hárkový 
papier (voliteľné), ovládanie spredu. Možnosť doplniť 
automatickým skladacím systémom.

MP W8140SPVEĽKOFORMÁTOVÁ 
TLAČIAREŇ

Maximálny výkon (produktivita)

Vysoká kvalita tlače

914 mm600 dpi

Pevný disk

LAN

ČB

Skener SD/USBWi-Fi

ECO

Dotyk. displej

Bezpečné dáta

Energy StarWindows

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače 840 A1/h LEF

Gramáž papiera 51–134 g/m²

Max. šírka rolky 914 mm

Banner predl. formát (option) 33 m (kopírovanie), 44 m (tlač) /  
pre formáty š. 841 mm a 914 mm

Rozlíšenie tlače 600 × 600 dpi

Počet roliek max 2 + 2 / 2 + hárok

Tlačová technológia laser

Rozmery základnej jednotky 1250 × 755 × 1215 mm

134 g/m²
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Tlač, skenovanie a kopírovanie – všetko v plnej farbe 
pri rýchlosti až 3,8 str./min. (A1). Skenovanie nielen 
do e-mailu, ale aj na SD/USB. Intuitívny multifunkčný 
dotykový ovládací panel v českom jazyku uľahčuje 
obsluhu zariadenia a prináša veľa výhod.

Vodoodolná tlač umožňuje produkovať krátkodobú POP 
tlač bez nutnosti laminovania, rovnako tiež prináša výhodu 
v planografii – výtlačky pre stavebníctvo.

MPC W2201SPVEĽKOFORMÁTOVÁ 
TLAČIAREŇ

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače ČB/CMYK 228 / 126 A1/h

Gramáž papiera 51–200 g/m²

Max. šírka rolky 914 mm

Rozlíšenie tlače 1200 × 1200 dpi

Počet roliek (max) 1 (2)

Tlačová technológia gél

Rozmery základnej jednotky 1384 × 660 × 1214 mm
Vodoodolná tlač

Ostré detaily a prechody

Nízka spotreba gélu 

CMYK

Rýchly štart Tlač z mobilu

Dôverná tlač914 mm1200 dpi

Pevný disk LAN

Skener SD/USBWi-Fi

ECO

Dotyk. displejBezpečné dáta

Android

Energy StarWindows

200 g/m²
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Produkčné 
a kontinuálne 
tlačiarne
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Táto technológia prináša širokú škálu využitia – potlač 
predĺžených formátov až do dĺžky 1260 mm, tlač 
na klasické alebo natierané médiá až do gramáže 
360 g/m², tlač na štruktúrované médiá.

Rozsiahla knižnica médií, používateľské nastavenia tlaku 
a teploty fixačnej jednotky, vylepšená predo-zadná 
registrácia, tlač okrajov (až 3 strany), nový prenosový pás 
obrazu, využitie technológie VCSEL pre zdokonalenie 
tlače farebných plôch, nový finišer brožúr až do formátu 
SRA3, dotykový panel Cheetah G2 ako voliteľný 
(option), možnosť pripojenia výkonného profesionálneho 
dokončovania od Ricoh – Plockmatic – GBC dierovač, 
využitie ORU kitov pre maximálnu dobu prevádzky, 
EFI Colour Controler E-24B / E-44B.

Pro C5200s / C5210sFAREBNÁ DIGITÁLNA 
PRODUKČNÁ TLAČIAREŇ

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 65–80 str./min

Gramáž papiera 52–360 g/m²

Formát výstupu (min./max.) A6–SRA3,  
max. 330 × 487 (1260 mm)

Dĺžka tlačového média 458–1260 mm

Gramáž pre obojstrannú tlač 52–300 g/m²

Rozlíšenie tlače 4800 × 1200 dpi

Vstupná kapacita papiera 3850–8250 listov

Rýchlosť skenovania 220 (jednoprechodové) str./min

Tlačová technológia laser

Rozmery základnej jednotky 799 × 880 × 1648 mm

Vysoká kvalita obrazu na štruktúrach

Voliteľné tlačové ovládače

Flexibilný fixačný pás

CMYK Dôverná tlač1260 mm4800 dpi

Skener SD/USB

ECO

Dotyk. displej Bezpečné dáta

Windows

360 g/m²

PostScriptPevný disk LAN

Rýchly štart

Energy Star

Java

Fiery
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Toto nové zariadenie vychádza z veľmi úspešného 
modelu Pro C7100 – C7110 /SX a je dodávané v dvoch 
kategóriách. Rad „Light“ využíva k vytvoreniu tlačív novú 
generáciu tonerov CMYK a Graphic Art, pri ktorých môžu 
zákazníci využiť tzv. piatu farbu a vytvárať pridané hodnoty 
tlačových aplikácií. 

S novým zariadením prichádza aj nové ovládanie, ktoré 
rozšíri už existujúce portfólio. Vynikajúcu kvalitu obrazu 
zaisťuje nový grafický procesor a spôsob prenášania farieb 
na tlačové materiály vrátane štruktúrovaných. Novinkou 
je možnosť prehodenia staníc – čierna „K“ a biela “W“, 
čím docielime tlač s bielou na jeden prechod. 17“ dotykový 
displej zjednodušuje nastavenie celej technológie. Rozsiahla 
integrovaná knižnica médií s dynamickým nastavením 
hodnôt. Široká škála dokončovacích zariadení + podpora 
dokončovania tretích strán. MMT – nástroj pre správu 
a zdieľanie médií medzi zariadeniami. Certifikované 
na možnosť využitia tlače v potravinovom priemysle.

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 85 / 95 str./min

Gramáž papiera 52–360 g/m²

Formát výstupu A5–1260 mm

Max. potlačiteľná oblasť 323 × 480 mm / 323 × 1252 mm

Gramáž pre obojstrannú tlač 52–360 g/m² / 700 mm

Rozlíšenie tlače 2400 × 4800 dpi

Farebná kombinácia Pro C7200–7210S /SL: CMYK
Pro C7200X–7210SX: CMYK + 1
Pro C7200e: CMYK, možný upgrade 
na CMYK + 1

Tlačová technológia VCSEL (plošné vyžarujúce lasery)

Front End DFE EFI E-45A, E-85A / TotalFlow print 
Server R-62A

Rozmery základnej jednotky 1320 × 910 × 1218 mm

Hmotnosť max. 580 kg (základný modul)

Pro C7200–C7210/SX (Light/GA)5-FAREBNÁ DIGITÁLNA 
PRODUKČNÁ TLAČIAREŇ

Piata farba: biela / číra / 
neónová žltá / neónová ružová / 
neviditeľná červená

Kvalita porovnateľná s ofsetom

Presná predo-zadná registrácia 
s automatickou kontrolou 
kvality tlače

Vákuové podávanie tlačových 
materiálov

CMYK+1

Dôverná tlač

1260 mm4800 dpi

Skener

Server R-62A

SD/USB

ECO

Dotyk. displej Bezpečné dáta

Windows

700 mm duplex 360 g/m²

PostScriptPevný disk LAN

Rýchly štart

Energy StarFiery

Prehlásenie o zhode s požiadavkami
Nariadenie (ES) č. 1935/2004 a (EU)
č. 10/2011, v znení neskorších predpisov
Prehlásenie č.: 17A11J2334

RICOH Pro C7210 Series with 
E45A Fiery Controller

Outstanding Mid-Volume 
Colour Production Device

Buyers Lab  
2019 PRO Award
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Tento rad modelov pozostáva z výkonných 
produkčných multifunkčných (kopírka, tlačiareň, 
skener – s označením „s“) a výkonných produkčných 
tlačiarní. Robustná konštrukcia umožňuje kvalitnú, 
spoľahlivú a všestrannú tlač.

Nové modely prinášajú ďalšie vylepšenia a podporu mnohých 
typov médií až do gramáže 350 g/m² vrátane natieraného, 
textúrovaného a samoprepisovacieho papiera, obálok 
a podobne. Ďalej bola vylepšená funkcia vyprázdňovacej 
jednotky pre automatické obnovenie tlače pri chybnom 
podávaní papiera. Vylepšené zažehľovanie, kratšia doba 
tlače, používateľsky meniteľné jednotky a diely (ORU), LED 
signalizácia zásobníkov papiera a indikátor stavu tlačiarne 
prinášajú minimalizáciu prestojov. Kontrolér EFI EB-35 
zjednodušuje správu súborov a workflow úloh pre maximálnu 
efektivitu. Použitá inovatívna technológia VCSEL (plošne 
vyžarujúce lasery) zaručuje tlač v HD kvalite s rozlíšením 
až 2400 × 4800 dpi a trvalo vysokú kvalitu obrazu aj pri 
veľmi objemnej tlači. Nový rad špičkového dokončovacieho 
príslušenstva umožňuje preniknúť do nových oblastí 
trhu od špecializovaných kníh cez profesionálne ponuky 
až po príručky, učebnice, plagáty a podobne.

Pro 8300s / 8310 / 8310s / 8320 / 8320sČIERNOBIELA DIGITÁLNA 
PRODUKČNÁ TLAČIAREŇ

Mesačné zaťaženie max.:

4 mil. strán (Pro 8320s/8320)

3,3 mil. strán (Pro 8310s/8310)

2,9 mil. strán (Pro 8300s)

Rýchlosť čb tlače až 136 str./min.

17“ dotykový ovládací panel

Farebný skener

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače/kopírovania 96 / 111 / 136 str./min.

Gramáž papiera 40 –350 g/m²

Šírka médií 100 –330,2 mm

Dĺžka médií 139,7 – 700 mm

Rozlíšenie tlače max. 4800 × 2400 dpi

Max. vstupná kapacita 12 600 listov (8500 lis. Pro 
8300s)

Max. kapacita na výstupe 14 500 listov (3000 lis. Pro 
8300s)

Rýchlosť skenovania 220 str./min. duplexne

Tlačová technológia (čb) VCSEL (plošne vyžarujúce lasery)

Rozmery základnej jednotky 1141 × 900 × 1735 / 1558 mm

Dôverná tlač700 mm4800 dpi

Barev. skener

ECO

17“ ovl. panel Bezpečné dáta Windows

350 g/m²

PostScript

LAN

ČB

Energy StarFiery

Základní modul

Plná konfigurácia
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Nová generácia najvyššieho radu produkčných 
zariadení prináša používateľom množstvo výhod 
a noviniek. Vylepšená kvalita obrazu, porovnateľná 
s ofsetovou, zvýšená podpora médií s vysokou gramážou 
a zdokonalená registrácia nie len pre predĺžené 
formáty. Duplexný mód až do formátu 1030 mm, 
simplex až 1260 mm. 

17“ dotykový panel umožňuje jednoduché a intuitívne 
nastavenie integrovanej knižnice papiera, rovnako ako celej 
tlačovej technológie. Systém automatickej kontroly kvality 
tlače počas produkcie. Nové integrované LED v dráhe papiera 
pre jednoduchú diagnostiku.

MMT (Media Management Tool) nástroj pre správu 
a zdieľanie médií medzi zariadeniami. Operátorské nastavenia 
NIP (kontaktnej fixačnej plochy). Fixačný pás, umožňujúci 
variabilnú šírku tlačových médií. Vylepšená kvalita ukladania 
papiera (Stacker) pomocou vzduchových trysiek. Podpora 
dokončovacích zariadení tretích strán (Plockmatic / GBC 
eWire Binder / BDT banner sheet stacker). Certifikované 
na možnosť využitia tlače v potravinovom priemysle.

Pro C9200 – C9210FAREBNÁ DIGITÁLNA 
PRODUKČNÁ TLAČIAREŇ

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače 115 / 135 str./min

Maximálna rýchlosť tlače pre všetky 
podporované médiá

áno

Gramáž papiera 60–470 g/m²

Maximálna hrúbka média 600 µm

Formát výstupu (min./max.) A5–1260 mm

Rozlíšenie tlače 2400 × 4800 dpi

Tlačový variant CMYK

Duplexný mód 1030 mm

Vstupná kapacita papiera 17600 listov

Tlačová technológia VCSEL

Rozmery základnej jednotky 2520 × 990 × 1500 mm

Vyrábané pre objem 1 750 000 strán/
mesiac

Mimoriadna kvalita tlače

Široká podpora médií

Auto Color Diagnosis

Nová generácia registrácie papiera

Zvýšená produktivita a gramáž médií

CMYK Dôverná tlač1260 mm4800 dpi

ECO

Bezpečné dáta Windows

470 g/m²

PostScript

Pevný disk LAN

Energy Star

17“ dotyk. 
displej

Fiery

Prehlásenie o zhode s požiadavkami
Nariadenie (ES) č. 1935/2004 a (EU)
č. 10/2011, v znení neskorších predpisov
Prehlásenie č.: 17A11J2334

Server R-62

RICOH Pro C9200 with E85A 
Fiery Controller

Outstanding Fleet & Output 
Management Solution

Buyers Lab  
2019 PRO Award
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Vysokorýchlostná, plnofarebná atramentová tlačiareň 
určená pre transakčnú tlač, komerčnú tlač, tlač kníh. 
Vysoká pružnosť a variabilita tlačových aplikácií 
s vysokou kvalitou tlače.

Kompaktný a používateľsky nenáročný systém 
s mimoriadnou spoľahlivosťou, nízkou spotrebou 
atramentu s vysokou produktivitou tlače. Dostupné 
v troch možných variantoch GP – General / MP – 
Multipurpose / VP – Volume.

InfoPrint 5000FAREBNÁ KONTINUÁLNA 
PRODUKČNÁ TLAČIAREŇ

520 mm 160 g/m² 720 dpi PostScript

Pevný disk LAN

CMYK

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače (podľa modelu) 64–220 m/min

Gramáž papiera 40–160 g/m²

Podporovaná šírka médií 6,4"–20,4" (165–520 mm)

Rozlíšenie tlače až 720 × 720 dpi

Tlačová technológia InkJet (CMYK dye/pigment) –  
Dynamic Variable Drop Size

Rozmery základnej jednotky (podľa 
typu konfigurácie)

1910 × 1766 × 2186 mm

Papier vstup/výstup role–role / stoh–stoh – 8250 
listov

Podpora materiálov s nízkou a vysokou 
gramážou 

Tlačový jazyk PDF, PS datastream, AFP, IPDA

Duplexný mód rozloženie „L“ alebo „Inline“

Dokončovacie zariadenie podpora širokej škály riešení 
tretích strán

Java
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Atramentová kontinuálna tlačiareň s Ricoh piezo 
elektrickými hlavami (10 PH na jednu farbu).

Nová generácia atramentov s označením SLI umožňuje 
tlač na ofsetové a natierané a nenatierané materiály, 
digitálne IJ tlačové materiály s dosiahnutím vyššej 
rýchlosti tlače s väčším rozlíšením a tlačou plných 
plôch vo vysokej kvalite.

Väčší farebný gamut. Možnosť parkovania CMY hlavy 
pri ČB tlači, funkcie RIP a PRINT, jednoduché ovládanie 
na dotykovom paneli. Možné dodávať aj s atramentom I. 
generácie (nutné inštalovať UC800)

Variabilný finishing (Roll to roll, Roll to stack, Book 
production, Newspaper line, atď.) vyzdvihuje široké využitie 
tejto tlačovej technológie.

VC 60000FAREBNÁ KONTINUÁLNA 
PRODUKČNÁ TLAČIAREŇ

520,7 mm 250 g/m² 1200 dpi

PostScript

Pevný disk

LAN

CMYK

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače 150 m/min (600 × 600 dpi) 
100 m/min (1200 × 600 dpi) 
50 m/min (1200 × 1200 dpi)

Gramáž papiera 40–250 g/m²

Podporovaná šírka médií až 520,7 mm

Dĺžka tlačového média 101,6–1371,6 mm

Rozlíšenie tlače až 1200 × 1200 dpi

Tlačová technológia InkJet (CMYK) – Dynamic Variable  
Drop Size; 10 Ricoh Print Heads per  
colour; Piezo Drop on Demand

Rozmery základnej jednotky 4920 × 2369 × 2195 mm

Papier vstup/výstup role–role / stoh–stoh – 8250 listov

Podporované médiá Plain, General Offset Coated  
and Uncoated, IJ coated, IJ treated,  
Ground-Wood, Recycled

Tlačový jazyk PDF (APPE), PDF/VT, AFP/IPDS, Post Script

TotalFlow R600A Digital Front 
End; OS - Linux 

Duplexný mód Rozloženie „L“ alebo „Inline“

Dokončovacie zariadenie podpora širokej škály riešení tretích 
strán

Modul koutingu UC800 duplexný hranatý modul pre ofsetový
papier, vytváranie krycej vrstvy proti
rozmazaniu/vode

Parkovanie hláv pri čiernobielej tlači

Direct mail, manuály, knihy, 
katalógy, noviny
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Pro V20000 / V20100 MONOCHROMATICKÁ 
INKJET DUPLEXNÁ 
TLAČIAREŇ

250 g/m²600 dpiČB

540 mm Pevný disk LAN

Duplexná tlač v jednom module

Malá priestorová náročnosť

Knihy, farmaceutické prílohy liekov, 
transpromo

Nový rad produkčných kontinuálnych tlačiarní vyniká 
jednoduchou obsluhou, vysokým výkonom a duplexným 
módom v jednom tlačovom zariadení.

Vysoká kvalita tlače vďaka pigmentovým atramentom 
(založených na vodnej báze) a piezoelektrickým tlačovým 
hlavám umožňuje tlač aplikácií v segmente knižnom / 
farmaceutickom / transpromo / direct maile. 

Variabilná rýchlosť tlače podľa spracovania dát. Možnosť 
pozastavenia tlače bez zakrytia tlačovej hlavy, rôzna veľkosť 
tlačovej kvapky. Podpora predtlačených tlačových materiálov.

Podpora materiálov „pin feed“.

Technické špecifikácie

Tlačová technológia Piezo PH „Drop on Demand“  
Ink jet

Rýchlosť tlače až 150 m/min, Full Duplex

Rozlíšenie 600 × 600 dpi 

Podporovaná šírka médií 200–540 mm / 2 A4 up (1/1)

Gramáž papiera 45–250 g/m²

Tlačový jazyk PDF / IPDS/AFP

Dokončovacie zariadenie podpora širokej škály riešení 
tretích strán

Rozmery základnej jednotky 4,3 m²

Hmotnosť max. 2500 kg

Napájanie 3L–400 V/100 A

Stlačený vzduch 8–10 bar (prípojka)
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Nová generácia kontinuálnej technológie Ricoh prináša 
používateľom mnoho výhod.

Patentovaná fixačná jednotka umožňuje tlač plných 
farebných plôch pri vysokej rýchlosti a rozlíšení. Vďaka 
riadeniu teplôt v rôznych fázach sušenia nedochádza 
k rozmazávaniu tlače ani k zvlneniu tlačového materiálu. 
Nová generácia atramentov (SLI) umožňuje využitie širokej 
škály nenatieraných tlačových materiálov. Vďaka Ricoh 
dochádza k veľmi presnému riadeniu tlačovej kvapky, 
čo umožňuje znížiť náklady na atrament a mať ostrú tlač 
aj v najmenšom detaily. 

Modul kontroly kvality tlače umiestnený priamo v zariadení 
na výstupe z tlačiarne (voliteľné) kontroluje kvalitu tlače 
v plnej rýchlosti. Podpora širokej škály dokončovacích 
modulov. Plná konektivita Ricoh workflow softvér k efektívnej 
správe tlačových technológií.

VC 70000FAREBNÁ KONTINUÁLNA 
PRODUKČNÁ TLAČIAREŇ

Technické špecifikácie

Rýchlosť tlače 150 m/min (600 × 600 dpi), 100 m/min  
(1200 × 600 dpi), 50 m/min (1200 × 1200 dpi)

Gramáž papiera 40–250 g/m²

Podporovaná šírka médií až 520,7 mm

Dĺžka tlačového média 101,6–1371,6 mm

Rozlíšenie tlače až 1200 × 1200 dpi

Tlačová technológia InkJet (CMYK) – Dynamic Variable  
Drop Size; 10 Ricoh Print Heads per  
colour; Piezo Drop on Demand

Rozmery základnej 
jednotky 

4290,5 × 2478 × 2000 mm

Papier vstup rolka / stoh

Podporované médiá Plain, General Offset Coated and Uncoated,  
IJ coated, IJ treated, Ground-Wood, Recycled

Tlačový jazyk PDF (APPE), PDF/VT, IPDS, PostScript

Zušľachťujúce / ochranné Coat /Undercout – voliteľné

TotalFlow R600A Digital Front End;. OS – Linux

Duplexní mod rozložení „L“ nebo „Inline“

Dokončovacie zariadenie podpora širokej škály riešení tretích strán

Software Support Ricoh Proces director, TotalFlow BatchBuilder,  
InfoPrint manager for AIX, Print Service  
Facility for AIX

Patentovaná fixačná jednotka

Plné farebné plochy bez zvlnenia 
papiera

Vysoká kvalita tlače bez nutnosti 
koutingu

520,7 mm 250 g/m² 1200 dpi

PostScript PDF/VT

Pevný disk

LAN

CMYK

new
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A5

Mac OS XSD/USB

Wi-Fi

Tlačiareň pre priamu tlač na textil pre kohokoľvek 
a kdekoľvek. Najmenšia z radu tlačiarní zo segmentu 
DTG – priama tlač na textil, prináša nové možnosti 
tlače (CMYK) na textil pre všetkých, ktorí dokážu byť 
čo i len trochu kreatívni.

Vďaka kompaktným rozmerom (tlačiareň a fixačná jednotka 
sa na seba dajú položiť) a jednoduchému softvéru Easy 
designer dokážete ľahko pripravovať a aranžovať tlač. Ľahko 
sa dajú vytlačiť aj fotografie zo smartfónu. Držiaky na textil 
sú vo formátoch A4/A5. Automatické nastavenie výšky 
podstavca zaisťuje optimálnu tlačovú kvalitu a zároveň chráni 
tlačovú hlavu pred oderom. Automatický aj poloautomatický 
režim čistenia tlačových hláv.

Ri 100TLAČIAREŇ NA PRIAMU 
POTLAČ TEXTILU

1200 dpi

Technické špecifikácie

Tlačová technológia Ricoh piezoelektrické hlavy

Atrament CMYK pigmentový atrament 
na vodnej báze

Rýchlosť tlače rýchly režim 80 s 
režim kvality 150 s

Rozlíšenie 600 × 600 dpi (1200 × 1200 dpi)

Max. veľkosť obrazu 291 × 204 mm

Operačný systém WIN Vista a vyšší; Mac OS × 10.9+

Obslužný softvér Ricoh Design Software

Rozhranie USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi

Typ látky 100% bavlna alebo zmes 
s min. 50% obsahom bavlny

Typ odevov tričká, tašky, mikiny, polokešele, 
obliečky

Hrúbka látky max. 4 mm

Príkon max. 27,5 W

Príkon Rh fixačná jednotka - bezkontaktná

Príkon max. 1300 W

Teplota fixácie max. 180° C

Formáty súborov JPEG/PNG, max. 10 MB / 5 ks

Rozmery základnej jednotky 
(š x h x v)

399 × 698 × 293 mm

Hmotnosť 25 kg

291 × 204 mm LAN

Windows

Tlač vo vysokej kvalite

Veľmi jednoduchá obsluha

Rýchla návratnosť investícií

Rozmanité využitie

A4

CMYK
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Plnofarebná tlačiareň umožňujúca priamu 
potlač zmesi bavlny a polyesteru a 100% bavlny 
v troch základných krokoch:
• vytvorenie a nahranie jednoduchého grafického návrhu

• zobrazenie náhľadu na dotykovom paneli (7“) + 
nastavenie pozície tlače

• priama potlač na textil s následnou tepelnou 
fixáciou (tepelný lis)

Jednoduchá a rýchla obsluha, robustná konštrukcia, 
piezoelektrické tlačové hlavy Ricoh a jedinečný výkon tlačiarne 
radia túto technológiu do produkčného segmentu.

Využitím rôznych nástavcov (voliteľné) je možné potlačiť 
tričká, čapice, tašky, rukávy, atď.

Plnofarebný dotykový panel maximálne zjednodušuje 
a skracuje dobu potrebnú na prípravu tlače. 

Automatické laserové nastavenie výšky podstavca umožňuje 
bezproblémovú potlač materiálov so zipsami.

Systém automatického čistenia a údržby tlačových hláv.

Ri 6000 TLAČIAREŇ NA PRIAMU 
POTLAČ TEXTILU

356Í457 mm 600 dpi

LAN

CMYK-white

Technické špecifikácie

Tlačová technológia Ricoh piezoelektrické hlavy (GEN 5)

Atrament pigmentový atrament na vodnej 
báze (CMYK + biela)

Rýchlosť tlače 51 s / 27 s (režim rýchlej tlače)

Rozlíšenie 356 × 457 mm

Max. veľkosť obrazu 600 × 600 dpi

Operačný systém Win 7/8/10 (32/64 bit)

Obslužný softvér AnaRip + AnaRip TrueView

Rozhranie Ethernet, USB 2.0

Formáty súborov TIFF, PNG, JPG, PDF, PSD, AI, BMP

Rozmery základnej jednotky 
(š x h x v)

1118 × 1074 × 503 mm

Hmotnosť max. 81,6 kg

USBPevný disk

Dotyk. displej Windows

Tlač priamo na textil bez využitia 
prenosového média

Priemyslové zaťaženie

Voliteľné podstavce pre rôzne typy 
textílií

Tlač na rôzne farby textilu
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Wi-Fi

Nový model tlačiarne umožňujúcej potlač textilu všetkých 
farieb v maximálnom rozlíšení až 1200 dpi. Potlačiteľné 
materiály sú 100% bavlna, 50% bavlna a zmesi, 
100% light polyester.

Tento nový model prináša používateľom množstvo výhod 
v podobe väčšieho tlačového nástavca, väčšieho rozlíšenia, 
vyššej rýchlosti tlače a detailu, funkciu automatického 
čistenia a údržby. Pomocou dotykového panela operátor 
vie aktuálnu teplotu, vlhkosť okolia, aktuálnu životnosť 
používateľských dielov, čas do vykonania údržby. Ručné 
nastavenie výšky tlačového nástavca zjednodušuje a urýchľuje 
prácu so strojom. Funkcia parkovania bielej farby (tlačových 
hláv) umožňuje zákazníkom, ktorí nepotrebujú tlač bielou 
farbou, tzv. „zaparkovať tlačové hlavy s pomocou servisnej 
kvapaliny“, a tým sa vyhnúť problémom so zasychaním 
či nekvalitnou tlačou.

Ri 1000TLAČIAREŇ NA PRIAMU 
POTLAČ TEXTILU

1200 dpi

new

406 × 508 mm LAN

Windows

Tlač vo vysokej kvalite

Veľmi jednoduchá obsluha

Rýchla návratnosť investícií

Rozmanité využitie

Parkovanie bielej farby

Technické špecifikácie

Tlačová technológia Ricoh piezoelektrické hlavy (GEN 5)

Atrament pigmentový atrament na vodnej báze 
(CMYK + biela)

Rýchlosť tlače 48 s / 28 s (svetlá látka 254 × 203 mm)

Max. veľkosť obrazu 406 × 508 mm

Hrúbka látky max. 30 mm

Rozlíšenie 1200 × 1200 dpi

Operačný systém Windows 7, 8, 10, 24 bit

Obslužný softvér AnaRip (Color Gate)

Rozhranie Ethernet 10/100 BASE-T, USB flash drive

Formáty súborov TIFF, PNG, JPG, PDF, BMP

Tlačové nástavce malý: 266 × 330 mm, stredný 
320 × 457 mm, veľký 406 × 508 mm

Rozmery (š × h × v) 862 × 1325 × 480 mm

Hmotnosť 110 kg

Napájanie 220–240V, 50/60Hz, 1,1 A (100W/stb. 
20 W)

CMYK-white

Pevný disk Dotyk. displej
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Ri 1000
DTG technológia od Ricoh podporí vašu 
kreativitu a umožní dynamicky reagovať 
na požiadavky zákazníkov
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eCopy ShareScan je nákladovo efektívne riešenie 
pre stredné a veľké spoločnosti, ktoré chcú mať 
dostupné najčastejšie používané funkcie skenovania 
vrátane rozpoznávania textu (OCR) na všetkých 
svojich zariadeniach: bezpečné skenovanie 
do e-mailu, skenovanie do PC, skenovanie 
do súboru a konverziu do prehľadávaných a vysoko 
komprimovaných PDF súborov.

Celé riešenie je postavené na škálovateľnej, otvorenej, 
modulárnej a na zariadení nezávislej platforme typu 
klient-server. Aplikácia ShareScan Elements prináša 
možnosť ľahkého nasadenia do prevádzky a zároveň 
rýchlu návratnú investíciu (ROI). Profesionálne riešenie 
pomocou Nuance eCopy ShareScan umožňuje splniť všetky 
požiadavky k integrácii.

Riešenie GlobalScan NX zaisťuje všetky požiadavky 
na skenovanie. Dokumenty môžete odoslať e-mailom, 
poslať do sieťových zložiek, na faxový server, do svojho 
domovského adresára alebo dokonca do systému 
správy dokumentov. Vďaka MFP doplnkom GobalScan 
NX sa stáva z multifunkčného zariadenia sieťovým 
skenerom. Voliteľný zásuvný modul OCR dokonca 
umožňuje skenovanie v mnohých formátoch.

Jeden GlobalScan NX server dokáže obslúžiť až 750 
multifunkčných zariadení. Flexibilné skenovanie prebieha 
pomocou nastaviteľných ikon, ktoré je možné konfigurovať 
podľa požadovaného formátu dokumentov a cieľa. 

Výsledkom je jednoduché a jednotlačidlové 
skenovanie. Pre bezpečnosť ponúka GlobalScan 
NX overenie používateľa proti službám adresára priamo 
od multifunkčného zariadenia.

eCopy ShareScan

GlobalScan NX

SOFTVÉR / 
DISTRIBÚCIA DOKUMENTOV

SOFTVÉR / 
DISTRIBÚCIA DOKUMENTOV

Presné OCR

Maximálna kompresia súborov

Integrácia s najrôznejšími 
systémami súborov a e-mailov

IT efektivita

Vyťažovanie dát

OCR

Tvorba workflow
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MyQ je jednoduchý a priehľadný serverový systém 
pre sledovanie a účtovanie tlačových aj kopírovacích 
úloh, okrem toho umožňujúci zabezpečenú tlač, 
automatickú modifikáciu tlačovej úlohy, tvorbu reportov, 
správu tlačových úloh a ďalšie. Vďaka funkcii follow-
me uľahčuje realizáciu všetkých tlačových požiadaviek 
používateľov. Jeho základom je databáza obsahujúca 
informácie o používateľoch, skupinách používateľov 
a tlačových zariadeniach.

Na základe týchto údajov umožňuje MyQ identifikáciu 
používateľov a sleduje množstvo tlače a kopírovania. 
Používateľ je identifikovaný prihlásením cez terminál pri 
tlačovom zariadení pomocou karty alebo čipu. Pre správu 
systému je súčasťou MyQ WWW rozhranie, kde vedúci 
a správcovia môžu generovať presné štatistiky s údajmi 
o objeme tlače a miere využitia tlačových zariadení. Všetky 
tieto výhody využije ako malá firma, tak aj inštitúcie 
s rozsiahlou organizačnou štruktúrou.

Systém Card Authentication Package dovolí využívať 
všetky výhody zdieľaných multifunkčných zariadení pre 
znižovanie nákladov pri zachovaní vysokej dôvernosti.  
Jednoducho sa integruje s už existujúcim kartovým 
systémom a pridá k nemu zabezpečenie dôležitých 
dokumentov a vďaka kompatibilite s vašim existujúcim 
kartovým systémom nie je potrebná žiadna ďalšia správa 
používateľov alebo hesiel. Card Authentication Package 
je dostupný ako serverové aj ako bezserverové.

MyQ

Card Authentication Package

SOFTVÉR / RIADENIE 
TLAČE A ZABEZPEČENIE

SOFTVÉR / RIADENIE 
TLAČE A ZABEZPEČENIE

Priama tlač 

Zabezpečená tlač

Správa používateľov

Zabezpečenie 
multifunkčných zariadení
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Rozšírenie Enhanced Locked Print NX zvyšuje 
zabezpečenie a efektivitu pri tlači. Bezpečne ponecháva 
dokument na pevnom disku multifunkčného zariadenia 
a umožňuje jeho odomknutie a tlač iba overeným 
používateľom. Aj tu sú varianty riešenia serverové 
a bezserverové, čo z neho robí ideálnu voľbu pre 
organizácie všetkých veľkostí.

Print & Copy Tool umožňuje dávkovú tlač niekoľkých 
súborov ako jednu tlačovú úlohu (aj dokumentov 
Microsoft® Office). Ďalšie možnosti zahŕňajú výber 
súborov, nastavenie preferencie tlače, automatickú 
voľbu výstupného zariadenia, ukladanie a načítanie 
tlačových úloh a časovú pečiatku.

Print & Copy Tool podporuje tlač širokej škály formátov 
vrátane HP-GL2, RTL, TIFF, PDF, Calcomp, WMF, BMP, JPEG, 
CALS, PCX i formátov Autodesk AutoCAD DXF, DWF, a tiež 
natívneho formátu DWG. Teraz máte možnosť tlačiť svoje 
AutoCAD dáta bez nutnosti vlastniť tento program.

Enhanced Locked Print NX

Print & Copy Tool 

SOFTVÉR / RIADENIE 
TLAČE A ZABEZPEČENIE

SOFTVÉR / RIADENIE 
TLAČE A ZABEZPEČENIE

Zabezpečená tlač

Správa tlačových 
a skenovacích úloh pre 
veľkoformátové zariadenia
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Tlačové riešenie SafeQ slúži na zabezpečenie prístupu 
k multifunkčnému zariadeniu či tlačiarni a vytlačeným 
dokumentom. HW zariadenie – SafeQ terminál – 
umožňuje taktiež funkciu zabezpečenej tlače. Tá spočíva 
v tom, že sa používateľovi úloha vytlačí až po jeho 
autorizácii na termináli (pin kódom alebo identifikačnou 
kartou). Ďalšou úlohou SafeQ je rozúčtovanie nákladov 
spojených s tlačou a kopírovaním na jednotlivých 
používateľov, oddelenia či účtovacie kódy.

Využitie má zmysel na miestach, kde sú vo väčšej miere 
využívané sieťové tlačiarne a kopírky. SafeQ dokáže 
monitorovať všetky náklady spojené s tlačou (spotreba 
papiera, toneru, opotrebenie) a tieto náklady ďalej rozdeliť. 
Medzi ďalšie funkcie patrí aj možnosť správy kreditov pre 
jednotlivých používateľov (vrátane nabíjania, účtovania, 
výpisu z účtov, atď.), evidencia množstva duplexnej tlače, 
nastavovanie prístupových práv až na úroveň používateľov, 
odhadovanie pokrytia stránky tonerom a vytváranie tlačových 
zhlukov (clusterov).

StreamLine NX je súbor aplikácií pre správu dokumentov, 
ktoré vám vďaka bezšvovej integrácii umožní udržať 
kontrolu nad celkovým tokom dokumentov. Scan a Fax 
Manager umožňuje skenovanie z ľubovoľného MFP 
a následné odoslanie faxom, e-mailom alebo uloženie 
do centrálneho úložiska. Automatizáciou tohto procesu 
a znížením závislosti na fyzických kópiách je tak možné 
zvýšiť produktivitu a obmedziť riziko ľudských chýb. 
Secure Print Manager zaisťuje bezpečnosť úloh tlače. 

Tie sú uložené na vytlačenie na serveri s tým, že ich môže 
vytlačiť iba osoba, ktorá ich odoslala. Authentication and 
Accounting Manager je integrovaný systém na identifikáciu 
používateľov so schopnosťou riadiť prístup k funkciám 
multifunkčných zariadení. Môžu byť použité aj existujúce 
identifikačné karty používateľov. 
Report Generator poskytuje dokonalý prehľad o tom, 
čo bolo tlačené, kedy, kým, koľko a na ktorom zariadení. 
Takéto štatistiky sa potom dajú využiť pre ďalšiu 
optimalizáciu a úsporu nákladov. Administration Manager 
umožňuje celkovú kontrolu nad všetkými pripojenými 
tlačiarňami a MFP z jediného rozhrania. Sledovanie 
zariadenia, diaľkové konfigurácie a aktualizácie je potom 
možné uskutočňovať centrálne pomocou politík. 

Y Soft SafeQ

StreamLine NX

SOFTVÉR / RIADENIE 
TLAČE A ZABEZPEČENIE

SOFTVÉR / RIADENIE 
TLAČE A ZABEZPEČENIE

Zabezpečená tlač

Monitoring

Embedded terminál

Správa tlače a tlačových 
zariadení

Reporting

Skenovací workflow 

Ricoh Streamline NX v3

Outstanding Fleet & Output 
Management Solution

Buyers Lab  
2018 Pick
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@Remote je technológiou , ktorej cieľom 
je optimalizovať vaše prostredie. @Remote dovoľuje 
riadiť a sledovať všetky aspekty používania strojového 
parku tlačových zariadení a podrobné informácie 
o stave jednotlivých častí zariadenia. Napríklad, 
sledovanie trendu vývoja tlače/kópií vrátane rozdelenia 
podľa výrobcu, lokality a segmentu. Vďaka @Remote 
sa dá ľahko zistiť, ktoré zariadenia sú preťažované 
a ktoré sú naopak nevyťažované.

Tak môžete zariadenie ľahko premiestňovať s účelom 
dosiahnutia optimálneho chodu vašich tlačových zariadení. 
Pre zlepšenie vášho pohodlia, @Remote prináša celý 
rad noviniek a nových funkcionalít. Plne automatický 
monitoring úrovne zásoby toneru alebo objednávania 
nových náplní je úplnou samozrejmosťou. Servisné 
volanie či zásahy sú rovnako indikované automaticky, 
čo v praxi znamená zvýšenie doby prevádzkyschopnosti 
tlačových zariadení.

Device Manager NX je rodina produktov pre správu 
tlačových zariadení. Prevedenie Lite umožňuje sledovať 
a spravovať až 250 tlačových zariadení. Klientske 
PC aplikácie poskytované zadarmo informuje správcov 
o stave toneru, papiera a ostatných základných funkciách 
zariadenia. Ďalšie údaje, ako sú počty výtlačkov a kópií 
a použitie čiernobieleho alebo farebného výstupu, 
je možné zhromažďovať pre zariadenia RICOH. Verzia Pro 
dokáže spravovať až 5000 zariadení.

Vďaka nástrojom v Device Manager NX Pro môžu pracovníci 
IT centrálne spravovať veľkú skupinu tlačových zariadení, 
a to vrátane zariadení tretích strán a zariadení pripojených 
pomocou USB. Jednoduché používateľské rozhranie uľahčuje 
riadenie výkonu, funkčnosti a hromadnú konfiguráciu. 
Prevedenie Enterprise potom ľahko zvláda aj tie najväčšie 
flotily tlačových zariadení. Reporting a aplikácia politík 
prístupu môžu byť vykonávané centrálne a umožňujú tak 
sústrediť sa na optimalizáciu a údržbu.

@Remote

Device Manager NX

SOFTWARE / 
SPRÁVA ZARIADENIA

SOFTWARE / 
SPRÁVA ZARIADENIA

Maximálna 
prevádzkyschopnosť vašich 
tlačových zariadení

Hromadná správa tlačových zariadení
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FusionPro je modul plug-in pre Adobe Acrobat™ 
ponúkajúci mnoho možností prispôsobenia 
a sadu nástrojov pre nastavenie v rámci 
existujúcej a známej aplikácie.

Pomocou aplikácie FusionPro môžete vytvárať 
personalizované a cielené výstupy, ktoré klientom 
pomáhajú získať vyššiu mieru odozvy a prepojiť online 
obsah prostredníctvom knižnice QR kódov. PDF šablóny 
sa kombinujú s dátami zákazníkov, aby bolo možné 
vytvoriť optimalizované výstupy pripravené k tlači v celom 
rade formátov, doplnené o orezové značky, farebné 
pruhy a ďalšie prvky.

FusionPro® VDPSOFTWARE / 
SPRÁVA ZARIADENIA

Variabilné dáta pod kontrolou

Produkčné tlačové prostredia sú továrňami, kde vznikajú 
tlačoviny všetkých druhov. Či už ide o copyshop, 
komerčnú tlačiareň či reprografické stredisko, 
každá prevádzka chce mať jasný a okamžitý prehľad 
o svojich zákazkach. 

To je úlohou pre riešenie rodiny TotalFlow – riadenie 
procesu, automatizácie rutinných operátorských 
činností, združovaní objednávok podľa spoločných rysov 
a prevádzkový reporting. Stratené súbory, nesplnené SLA, 
neefektivita a chaos sú tak odsúdené na smetisko minulosti. 

TotalFlow BatchBuilderSOFTWARE / 
PRODUKČNÁ TLAČ

Riadenie produkčného 
tlačového prostredia
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TotalFlow Production Manager ponúka kompletné 
riešenie správy úloh pre tlačové prevádzky, kde 
je potreba spravovať a zaraďovať do fronty úlohy 
pre výstup naprieč viacerými platformami, alebo kde 
sa spracováva veľké množstvo úloh s presne danými 
termínmi dokončenia. 

TotalFlow Production Manager umožňuje spravovať stav 
úloh, prioritu úloh a knižnice médií pomocou jediného 
riešenia. Nechýba ani voliteľná možnosť pokročilej 
predtlačovej prípravy. TotalFlow Production Manager 
a TotalFlow Prep je možné použiť s celým radom DFE 
serverov, vrátane Ricoh GWNX, TotalFlow Print Server 
a EFI Fiery. Používateľské rozhranie navyše ponúka 
pripojenie k riešeniam tretích strán.

TotalFlow Production ManagerSOFTWARE / 
PRODUKČNÁ TLAČ

Tlačové workflow a správa tlače

TotalFlow Prep poskytuje veľmi funkčné, ľahko 
použiteľné riešenie pre vyraďovanie dát v rámci 
predtlačovej prípravy.

TotalFlow Prep ponúka výkonné nástroje pre prácu 
s dokumentmi. Opakujúce sa úlohy je možné automatizovať 
prostredníctvom ľahko prístupných zložiek. Všetky 
úpravy sú okamžite dostupné v náhľade, čo urýchľuje 
prácu a eliminuje chybovosť. Vaše dáta sú okamžite 
pripravené na výstup.

TotalFlow PrepSOFTWARE / 
PRODUKČNÁ TLAČ

Vyraďovanie a príprava tlačových dát
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SOFTVÉR / 
DIGITALIZÁCIA

Server MetaServer beží ako služba na pozadí pre vykonávanie niekoľkých 
automatických procesov, ako sú:

• importovanie súborov PDF zo zložiek a podzložiek
• sledovanie e-mailovej schránky a importovanie prílohy PDF
• oddelenie, spracovanie a organizovanie dokumentov založených na pravidlách
• automatické rozpoznanie typu PDF: Extrahovanie dát, ktoré sprístupňujú text elektronického PDF bez nutnosti 

prehľadávania OCR alebo automaticky používajú OCR, ak je PDF iba obrazom
• kompletné dáta s validáciou pomocou externej databázy
• výsledok exportu do jedného alebo viacerých vybraných umiestnení

MetaServer

Viac ako kedykoľvek predtým prichádzajú dokumenty 
vo formáte PDF ako príloha e-mailu alebo sú skenované 
pomocou zariadenia MFP (multifunkčné tlačiarne 
/ digitálne kopírky).

Zariadenia MFP nie sú priamo pripojené k počítaču 
koncového používateľa, ako je tradičný skener, ale sieťové 
zariadenia skenujúce dokumenty ako súbory vo formáte 
PDF do zložiek alebo e-mailov.

MetaServer je vyvinutý s ohľadom na tento nový trend. 
Môže sledovať zložky a súčasne e-mailové schránky 
a spracováva dokumenty vo formáte PDF bez ohľadu 
na vstup. Dynamicky ich pomenuje a organizuje do zložiek 
pomocou extrakcie textu a ľahko nastaviteľných pravidiel. 

Automaticky prepína medzi extrakciou textu 
z PDF dokumentov a extrakciou OCR v prípade 
naskenovaného obrazu.

Organizácie obvykle používajú svoje multifunkčné 
zariadenia na generovanie súborov PDF s náhodným 
menom, ktoré generuje samotné zariadenie. Používatelia 
musia nájsť súbor PDF, premenovať ho a umiestniť 
do správnej štruktúry adresára. Tento proces je vhodný 
pre občasné skenovanie, ale pokiaľ musíte spracovať viac 
dokumentov, je to zdĺhavé a náchylné k chybám.

Preto je tu softvérové riešenie MetaServer, kde 
jednoducho skenujete dokumenty, to je všetko! 
Relevantné dáta sa automaticky extrahujú a používajú 
k usporiadaniu súborov PDF do zložiek a pre každé PDF 
použijú zmysluplný názov.

new

Ľahká práca 
s elektronickými PDF 
dokumentmi 
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SOFTVÉR / 
DIGITALIZÁCIA

Efektívne dávkovanie skenovania

Vďaka aplikácii Kofax Express firmy získajú kontrolu 
nad dokumentmi, ktoré do ich spoločnosti prichádzajú. 
Aplikácia Kofax Express mení zložky a stohy papierov 
na využiteľný a usporiadaný elektronický firemný obsah, 
ktorý je možné ukladať a archivovať.

Aplikácia Kofax Express je jednoduchá pre začiatočníkov 
a flexibilná pre pokročilých špecialistov na spracovanie 
dokumentov a predstavuje ucelený skenovací softvér, ktorý 
prináša funkcie pre optické rozpoznávanie znakov (OCR), 
súbory PDF, čiarové kódy a pokročilé spracovanie obrazu.

Ešte významnejšie je to, že aplikácia Kofax Express dokáže 
automatizovať indexovanie a označovanie dokumentov, 
čím znižuje čas potrebný na archiváciu obchodných 
dokumentov a tiež náročnosť tohto procesu.

Dokumenty aj dáta zaznamenané aplikáciou Kofax 
Express je možné odovzdať na archiváciu do aplikácií 
Microsoft SharePoint či Kofax Capture alebo 
do iných firemných systémov.

Možnosti rozšírenia

V aplikácii Kofax Express je možné pridávať ďalšie pracovné 
stanice pre indexovanie, rozpoznávanie a exportovanie. 
Vďaka tejto flexibilite môžu zákazníci nasadiť ďalšie 
pracovné sily a pracovné stanice na spracovanie 
dokumentov, a zvýšiť tak kapacitu svojho systému.

Intuitívne a používateľsky prívetivé rozhranie

Aplikácia Kofax Express používa rovnaké rozhranie ako 
Microsoft Office 2007, pričom väčšina bežne používaných 
príkazov a funkcií je ľahko dostupná vďaka mini panelu 
nástrojov, umiestnenom pri hornom okraji obrazovky. 
Obsluha skenovania tak môže neustále sledovať 
vykonávanú prácu a jednoducho používať veľké množstvo 
funkcií aplikácie Kofax Express jediným kliknutím myši, 
čo vedie k rýchlejšiemu osvojeniu a k vyššej efektivite.

Najvyššia kvalita obsahu

Inovatívna technológia umožňuje jednoduchú 
manipuláciu s viacerými zobrazeniami dokumentov. 
Aplikácia umožňuje vyhľadať, nahradiť, zhromaždiť, 
priblížiť, rozdeliť, otočiť, zameniť, zoradiť a umiestniť 
obrazy dokumentov spôsobmi, ktoré sa dajú len ťažko 
predstaviť pri papierových dokumentoch. Vďaka priloženej 
technológii Kofax VRS budú obrazy navyše vyzerať 
lepšie ako papierové originály bez toho, aby bolo nutné 

Kofax Express
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Najmodernejšia aplikácia pre 
dávkovanie skenovania, ktorá 
uľahčuje snímanie a archiváciu 
dokumentov pre firmy. 

dokumenty pred skenovaním pripravovať alebo manipulovať 
s ovládacími prvkami skeneru.

Integrácia s aplikáciou SharePoint a ďalšími systémami 

Vďaka tesnej integrácii s aplikáciou Microsoft SharePoint 
môže aplikácia Kofax Express indexovať, triediť dokumenty 
a dodávať ich do aplikácie SharePoint pre ľahké a rýchle 
spätné dohľadanie. Aplikácia Kofax Express tiež podporuje 
priamu integráciu s aplikáciou Kofax Capture a poskytuje 
API pre export v prípade personalizovaného alebo 
pokročilého využitia.

SOFTVÉR / 
DIGITALIZÁCIA

Produkt MetaTool je nadstavba pre softvér Kofax 
Express, ktorá prináša mnoho dodatočných funkcionalít 
pre inteligentné spracovanie dát a úpravu obrazu.

Ponúka možnosť automatizácie indexovania s OCR, 
anonymizovanie dokumentov, triedenie dokumentov 
podľa kľúčových slov, vytváranie výstrižkov obrazu atď. 
Validáciu dát môžete jednoducho vykonať pomocou 
klávesových skratiek, ručne nastaviť rozpoznávanie znakov 
metódou OCR, využiť rýchle voľby zoznamov či databáz 
na dokončenie alebo opravu skenovaného dokumentu. 
Vyťažené dáta a obrazy sú ďalej exportované do e-mailov, 
cloudu a ďalších systémov pre správu a obeh dokumentov.

MetaTool

Jednoduché ovládanie a testovanie 
pravidiel na jedno kliknutie

Ľahké ovládanie zhodné s Kofax Express

Všetko konfiguračné bez nutnosti vývoja

Trinásť dodatočných funkcií nad rámec 
základnej funkcionality Kofax Express

new

Vyťažovanie dát a editácia obrazu
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SOFTVÉR / 
SPRÁVA DOKUMENTOV

TreeINFO

Poskytneme vám integrovanú ECM nadstavbu TreeINFO 
pre SharePoint, ktorá prináša hotové riešenia zamerané 
na špecifikácie procesov práce s dokumentmi alebo 
na konkrétne typy dokumentov a formulárov vrátane 
možnosti rýchleho vývoja ďalších riešení na mieru.

Pomôžeme vám na platforme SharePoint vytvoriť 
plnohodnotné ECM riešenie a podporiť zdieľanie informácií, 
dokumentov či formulárov medzi zamestnancami. 
Budete môcť ľahko spravovať a automaticky spracovávať 
firemné dokumenty od ich vstupu do firmy, zaistenia 
jednoznačnej evidencie, digitalizácie a OCR spracovania 
cez elektronickú archiváciu podľa platnej legislatívy, riadený 
obeh a schvaľovanie v rámci worklow až po prenos do ERP 
alebo iných ekonomických systémov.

Hlavné prínosy nasadenia TreeINFO pre SharePoint:

• efektívna podpora vašich interných procesov, správy 
a obehu dokumentov i formulárov

• uľahčenie práce používateľom v prostredí Microsoft 
SharePoint – intuitívne ovládanie bez nutnosti 
školenia používateľov

• rýchla implementácia vďaka pripraveným agendám
• zníženie nákladov na prevádzku aplikácie – po ukončení 

projektu spravujú aplikáciu vaši zaškolení administrátori
• využitie celosvetovo podporovanej a overenej 

platformy Microsoft, ktorá zaisťuje garanciu 
stability a dlhodobej podpory

Rýchla implementácia vďaka pripraveným agendám

Faktúry

Automatizované spracovanie prijatých faktúr v SharePoint – 
naskenovanie, elektronická archivácia, vyťaženie potrebných 
údajov, ich validácia a prenos do ERP či ekonomických 
systémov, obeh a riadené schvaľovanie v toku práce 
a následné zaúčtovanie.

Zmluvy

Správa zmluvnej dokumentácie počas celej doby životného 
cyklu v SharePoint. Podpora spolupráce pri vytváraní 
a ukladaní zmlúv vo forme spisov, pripomienkovanie, 
schvaľovanie a zmeny formou dodatkov. Automatická 
kontrola platnosti zmlúv a ich predlžovanie.

Spisová služba pre komerčné organizácie

Kompletné riešenie pre elektronickú evidenciu a archiváciu 
celkovej prijatej a odoslanej pošty v SharePoint vrátane 

 authorized partner

new
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spracovania správ z dátových schránok. Riešenie 
je navrhnuté tak, aby prijaté dokumenty a záznamy mali 
väzbu na dokumenty naprieč celým systémom.

Interná dokumentácia (ISO)

Kompletné riešenie elektronického spracovania 
dokumentácie akosti v SharePoint vrátane elektronickej 
podpory procesov schvaľovania dokumentácie a podpory 
zoznamovania sa s informáciami.

Žiadanky 

Elektronické spracovanie, schvaľovanie a archivácia 
vnútrofiremných žiadostí v SharePoint. Súčasťou riešenia 
sú vopred pripravené najčastejšie využívané žiadanky, 
ako napríklad schválenie služobnej cesty, dovolenky, 
služobného vozidla a ďalšie.

Predné vlastnosti nadstavbových riešení pre SharePoint.

Priama integrácia s Active Directory (používateľovi stačí 
prihlásenie na pracovnej stanici). 

Prístup k dátam odkiaľkoľvek pomocou známeho prostredia 
internetového prehliadača.

Dynamická správa prístupových práv 
k dokumentom a informáciám.

Univerzálne rozhranie pre import informácií 
z rôznych zdrojov (napríklad skenovacie programy, 
poštové servery a podobne).

Rozhranie pre komunikáciu s informačnými a ekonomickými 
systémami, ktoré umožnia obojstrannú výmenu dát.

Grafický návrhár worklow procesov, ktorým sa dá nastaviť 
aj prevedenie systémových krokov, ako je napríklad 
tvorba reportov, odoslanie, notifikácia, eskalačný 
manažment a podobne.

Grafický návrhár pre tvorbu formulárov.

Fulltextové vyhľadávanie s možnosťou nastavenia presných 
kritérií pre export výsledkov ako podklad pre BI.

Mobilný prístup k informáciám a možnosť spracovania 
workflow prostredníctvom smartfónu. 

Integrovaná ECM nadstavba 
pre SharePoint
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RICOH INOVIOSOFTVÉR / 
SPRÁVA DOKUMENTOV

Ide o sofistikovaný a jednoduchý systém pre riadenie 
dokumentov. Slúži pre bezpečné nakladanie 
s dokumentmi a zdieľanie informácií či samotných 
dokumentov, ich elektronický obeh alebo špecifické 
nastavenie pracovných postupov a prístupových správ.

Prečo implementovať RICOH INOVIO:

• zaistenie efektívnej a centralizovanej správy 
dokumentov v digitálnej podobe

• bezpečné a dlhodobé uloženie (digitálny archív)
• automatizácia procesov spojených 

so spracovaním dokumentov
• sprehľadnenie a zjednotenie spracovania 

vašich dokumentových agend
• rýchle nájdenie požadovaného dokumentu
• vzájomná integrácia riešení
• správa dokumentov naprieč organizáciou
• integrácia s existujúcimi systémami organizácie

Schéma toku dokumentov RICOH INOVIO:

• zákaznícka podpora (bežná, ITIL, facility)
• elektronické schvaľovanie dokumentov
• smernice a ostatné záväzné dokumenty
• automatizovaná sadzba dokumentov
• riadenie zákaziek
• call centrum
• reklamačné riadenie, sťažnosti
• digitálny archív účtovných dokumentov
• inspector – vyťažovanie dokumentov

Prehľad všetkých modulov RICOH INOVIO:

• elektronické schvaľovanie 
prichádzajúcich faktúr

• elektronické schvaľovanie 
pokladničných výdavkov, pokladne

• elektronická fakturácia 
a schvaľovanie vydaných faktúr

• elektronické schvaľovanie objednávok
• contract management
• prichádzajúca pošta a dátové správy
• úspešný obchodník

Skenujte

Vyťažujte

Schvaľujte, 
spracujte

Exportujte 
do vášho systému

SKENOVANIE

VÁŠ ÚČTOVNÝ SYSTÉM
ELEKTRONICKÉ 
SCHVAĽOVANIE 

FAKTÚR

ĎALŠIE SLUŽBY

FOTO DOKLADU

PDF, EDI, ISDOC…
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Výkonný systém pre správu dokumentov

Stretávate sa s trvalým rastom dokumentov, ktoré 
je potrebné spracovať a potom bezpečne uložiť? 
Potrebujete digitalizovať papierové dokumenty a mať 
k nim okamžitý prístup? Zistite, ako vám systém pre 
správu dokumentov môže pomôcť. 

Kľúčové vlastnosti:

• správa dokumentov v elektronickej podobe
• prístup k dokumentom 24/7 prostredníctvom 

internetového prehliadača
• procesné spracovanie dokumentov 

a riadenia ich životného cyklu
• bezpečnosť
• prepracovaný systém práv, používateľov a skupín
• integrácia a rozšíriteľnosť
• zapojenie ďalších modulov

Tvorba dokumentov:

• nové dokumenty je možné vytvárať podľa 
vopred definovaných šablón

• správa verzií
• podpora súborov v rôznych formátoch (MS Office, Open 

Office, PNG, PDF a podobne)
• podpora priamej editácie súborov 

z používateľského rozhrania systému
• transformácia súborov do iných formátov 

(napríklad ODT na DOC či PDF)

Spracovanie obrazových dát:

• skenovanie
• podpora čiarových kódov
• podpora OCR prostredníctvom produktov tretích strán

Indexovanie a vyhľadávanie dokumentov:

• automatická klasifikácia dokumentov 
prostredníctvom metadátových údajov

• manuálna klasifikácia
• fulltextová indexácia popisných údajov a súborov
• vyhľadávanie dokumentov na základe popisných údajov
• fulltextové vyhľadávanie

SAFESOFTVÉR / 
SPRÁVA DOKUMENTOV

Prínos:

• centrálne uloženie 
dokumentov a ich správa

• úspora času 
a finančných nákladov

• optimalizácia procesov
• zabránenie strate dokumentov
• dlhodobé a bezpečné  

uloženie dokumentov
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Vynikajúca kvalita obrazu

Nízka hmotnosť

Ľahká obsluha

Kompaktné rozmery

Nízka hmotnosť

Vysoký kontrastný pomer (pri HD 3D ready)

S2440 / WX2440 / X2440

X5461 / WX5461 / HD5451

PROJEKTOR

PROJEKTOR

Technické špecifikácie

Svetelný tok vyjadrený v lúmenoch 3000 / 3100 / 3000 lm

Projekčná vzdialenosť 1,2–12 m / 1–10 m / 1,2–12 m

Projekčný pomer 1,95–2,15 / 1,95–2,15 / 
1,56–1,72

Veľkosť uhlopriečky obrazu 30–300“

Rozlíšenie obrazu projekcie 800 × 600 / 1280 × 800 /  
1024 × 786 px

Kontrast 2200 : 1 / 8000 : 1

Životnosť lampy 5000–6000 h

Rozmery základnej jednotky 298 × 237 × 105 mm

HDMI rozhranie áno

Zobrazovacia technológia DLP

Hmotnosť 2,6 kg

Technické špecifikácie

Svetelný tok vyjadrený v lúmenoch 4000 / 4100 / 3800 lm

Projekčná vzdialenosť 1,3–8,5 / 1,3–7,2 / 1,3–7,2 m

Projekčný pomer 1,391–1,9 / 1,113–1,52 /  
1,06–1,54

Veľkosť uhlopriečky obrazu 40–300“

Rozlíšenie obrazu projekcie 1024 × 768 / 1280 × 800 px

Kontrast 2200 : 1 / 8000 : 1

Životnosť lampy 3000 h

Rozmery základnej jednotky 314 × 223,5 × 92 mm

HDMI rozhranie áno

Zobrazovacia technológia DLP

Hmotnosť 3,2 / 3,2 / 3 kg

USB

USB

LAN
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Ľahká inštalácia a obsluha

Prezentácia cez LAN, Wi-Fi a USB

Rýchly štart a vypnutie

3D ready (WX3351N)

Interaktívna sada (WX3351N)

Ľahká inštalácia a obsluha

Prezentácia cez LAN, Wi-Fi a USB (WX4241N)

Rýchly štart a vypnutie (WX4241N)

3D ready (WX4241N)

Interaktívna sada (WX4241N)

PJ WX3351N / X3351N

PJ X4241N / WX4241N

PROJEKTOR

PROJEKTOR

Technické špecifikácie

Svetelný tok vyjadrený v lúmenoch 4000 / 4100 / 3800 lm

Projekčná vzdialenosť 1,3–8,5 / 1,3–7,2 / 1,3–7,2 m

Projekčný pomer 1,391–1,9 / 1,113–1,52 /  
1,06–1,54

Veľkosť uhlopriečky obrazu 40–300“

Rozlíšenie obrazu projekcie 1024 × 768 / 1280 × 800 px

Kontrast 2200 : 1 / 8000 : 1

Životnosť lampy 3000 h

Rozmery základnej jednotky 314 × 223,5 × 92 mm

HDMI rozhranie áno

Zobrazovacia technológia DLP

Hmotnosť 3,2 / 3,2 / 3 kg

Technické špecifikácie

Svetelný tok vyjadrený v lúmenoch 3300 lm

Projekčná vzdialenosť 0,59–5,08 / 0,61–4,38 m

Projekčný pomer 0,58 / 0,47

Veľkosť uhlopriečky obrazu 50–400 / 60–400“

Rozlíšenie obrazu projekcie 1024 × 768 / 1280 × 800 px

Kontrast 13 000 : 1

Životnosť lampy 3500–5000 h

Rozmery základnej jednotky 297 × 235 × 100 mm

HDMI rozhranie áno

Zobrazovacia technológia DLP

Hmotnosť 3,1 kg

Technické špecifikácie

Svetelný tok vyjadrený v lúmenoch 3500 / 3500 lm

Projekčná vzdialenosť 0,77–12,23 / 0,68–14,42 m

Projekčný pomer 1,11–1,73 / 0,89–1,4

Veľkosť uhlopriečky obrazu 40–400 / 30–400“

Rozlíšenie obrazu projekcie 1280 × 800 / 1024 × 768 px

Kontrast 13 000 : 1

Životnosť lampy 3500–5000 h

Rozmery základnej jednotky 297 × 235 × 100 mm

HDMI rozhranie áno

Zobrazovacia technológia DLP

Hmotnosť 3 kg

USB

USB

Wi-Fi

Wi-Fi  
(WX4241N)

Rýchly štart

Rýchly štart

LAN

LAN
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Vysoká životnosť

Mobilita

Prevádzka na batérie

Ultra krátka projekčná vzdialenosť

Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť

Možnosť pripojenia LAN i Wi-Fi (modely N/NI)

Možnosť použitia interaktívnej sady (model NI)

PJ WXC1110

PJ WX4152 / WX4152N / WX4152NI

Technické špecifikácie

Svetelný tok vyjadrený v lúmenoch 3500 lm

Projekčná vzdialenosť 0,18–0,31 m

Projekčný pomer 0,11–0,14

Veľkosť uhlopriečky obrazu 48–80“

Rozlíšenie obrazu projekcie 1280 × 800 px

Kontrast 13000 : 1

Životnosť lampy 3500–5000 h

Rozmery základnej jednotky 257 × 144 × 221 mm

HDMI rozhranie áno

Zobrazovacia technológia DLP

Hmotnosť 3 kg

Technické špecifikácie

Svetelný tok vyjadrený v lúmenoch 600 lm

Projekčná vzdialenosť 0,43–3,44 m

Projekčný pomer 0,8

Veľkosť uhlopriečky obrazu 25–200“

Rozlíšenie obrazu projekcie 1280 × 800 px

Kontrast 600 : 1

Životnosť lampy 20 000–30 000 h

Rozmery základnej jednotky 112 × 50 × 105 mm

HDMI rozhranie áno

Zobrazovacia technológia DLP – RGB LED

Hmotnosť 0,45 kg

USB

USBWi-Fi 
(modely 

N/NI)

Wi-Fi 
(voliteľné)

LAN 
(modely 

N/NI)

PROJEKTOR

PROJEKTOR
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Wi-Fi 
(voliteľné)

Vysoký jas aj kontrastný pomer

Flexibilné možnosti inštalácie

Možnosť projekcie cez Wi-Fi

PJ X5580 / WU5570

Technické špecifikácie

Svetelný tok vyjadrený v lúmenoch 6000 / 5500 lm

Projekčná vzdialenosť 1–13,5 m

Projekčný pomer 1,2–2,1 / 1,3–2,2

Veľkosť uhlopriečky obrazu 30–300“

Rozlíšenie obrazu projekcie 1024 × 768 / 1920 × 1200 px

Kontrast 9000 : 1

Životnosť lampy 3000 h

Rozmery základnej jednotky 424 × 356 × 150 mm

HDMI rozhranie áno

Zobrazovacia technológia DLP

Hmotnosť 6,4 kg

USB LAN

PROJEKTOR

XL4540 / WXL4540
PROJEKTOR

Technické špecifikácie

Svetelný tok vyjadrený v lúmenoch 3000 / 3200 lm

Projekčná vzdialenosť 0,71–1,25 / 0,78–1,12 m

Projekčný pomer 0,617 / 0,521

Veľkosť uhlopriečky obrazu 56–100 / 69–100“

Rozlíšenie obrazu projekcie 1024 × 768 / 1280 × 800 px

Kontrast 13 000 : 1

Životnosť lampy 20 000 h

Rozmery základnej jednotky 383 × 308 × 85 mm

HDMI rozhranie ne

Zobrazovacia technológia DLP

Hmotnosť 5,5 kg

Vysoký kontrastný pomer

Dlhá životnosť lampy

Nízka hmotnosť

Ľahká obsluha
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PROJEKTOR

Vysoký výkon a kvalita

Prevedenie bez údržby

Rýchly štart do 10 s

Jednoduchá inštalácia

Konektivita HDBaseT, HDMI, HDMI/MHL

Podpora AMX, Creston a PJ Link

USB

PJ WXL5670 / PJ WUL5670

Technické špecifikácie

Svetelný tok vyjadrený v lúmenoch 5200 / 5200 lm

Projekčná vzdialenosť 1,35–9,63 / 1,29–9,17 m

Projekčný pomer 1,26–2,24 / 1,2–2,13

Veľkosť uhlopriečky obrazu 30–300“

Rozlíšenie obrazu projekcie 1280 × 800 / 1920 × 1200 px

Kontrast 100 000 : 1

Životnosť lampy 20 000 h

Rozmery základnej jednotky 405 × 387 × 136 mm

HDMI rozhranie áno

Zobrazovacia technológia DLP / Laser

Hmotnosť 11,4 kg

PROJEKTOR

Vysokokvalitná projekcia

Vertikálny posun objektívu a 1,6× zoom

Výkonné reproduktory 2 × 12 W

Bezdrôtové prepojenie HDMI, MHL cez HDMI dongle

Kompatibilita s Crestron, AMX, Extron

PJ X5770 / PJWX5770

USB LAN

Technické špecifikácie

Svetelný tok vyjadrený v lúmenoch 5000 / 5100 lm

Projekčná vzdialenosť 1,3–11,2 / 1,3–9,5 m

Projekčný pomer 1,84–2,94 / 1,47–2,45

Veľkosť uhlopriečky obrazu 22–300“ / 26–300“

Rozlíšenie obrazu projekcie 1024 × 768 / 1280 × 800 px

Kontrast 8000 : 1

Životnosť lampy 3000 h

Rozmery základnej jednotky 396 × 294 × 132 mm

HDMI rozhranie áno

Zobrazovacia technológia DLP

Hmotnosť 4,7 kg
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PJ WUL6280 / WXL6280

Laserová technológia

Okamžitý nábeh

Výmenné objektívy

Prevádzka bez údržby

Projekcia na zakrivené plochy

Technické špecifikácie

Svetelný tok vyjadrený v lúmenoch 6000 lm

Projekčná vzdialenosť v závislosti na použitom objektíve

Projekčný pomer v závislosti na použitom objektíve

Veľkosť uhlopriečky obrazu v závislosti na použitom objektíve

Rozlíšenie obrazu projekcie 1280 × 800 / 1920 × 1200 px

Kontrast 10 000 : 1

Životnosť lampy 20 000 h

Rozmery základnej jednotky 484 × 509 × 185 mm

HDMI rozhranie áno

Zobrazovacia technológia DLP

Hmotnosť 18 kg

USB Rýchly štartLAN

PROJEKTOR

PROJEKTOR

Nová technológia High Lumen Density HLD

Vysoká životnosť svetelného zdroja

Ultra krátka projekčná vzdialenosť

Reproduktory 2 × 10 W

Kompatibilita s Crestron, AMX, Extron, PJ link 

WXC4660 / WUC4650

Technické špecifikácie

Svetelný tok vyjadrený v lúmenoch 4000 / 3000 lm

Projekčná vzdialenosť 0,43–0,8 m

Projekčný pomer 0,27–0,29

Veľkosť uhlopriečky obrazu 70–130“

Rozlíšenie obrazu projekcie 1280 × 800 / 1920 × 1200 px

Kontrast 2 500 000 : 1

Životnosť lampy 20 000 h

Rozmery základnej jednotky 449 × 425 × 151 mm

HDMI rozhranie áno

Zobrazovacia technológia 3LCD

Hmotnosť 10,9 kg

USB LAN

new
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CHYTRÝ 
TELEFÓN

WEBOVÝ
PREHLIADAČ

PC / MAC

AUDIOKONFERENCIA

TABLET

VIDEO SYSTÉM

Ľahká inštalácia a obsluha

Prepojenie až 8 jednotiek

Podpora mobilných aplikácií

Viacdotykový displej

Integrované služby UCSA, prehliadač, Skype

IWB D5520INTERAKTIVNÍ  
WHITEBOARD

UNIFIED 
COMMUNICATION 

Technické špecifikácie

Veľkosť uhlopriečky 55“

Rozlíšenie 1920 × 1080

Zobrazovacia technológia LCD

Podpora farieb 16,7 miliónov

Rozhranie VGA, HDMI, DVI-D,  
Display Port

Pripojenie Gigabit Ethernet, Wi-Fi, 
USB 2,0/3,0

Rozmery základnej jednotky 1360 × 125 × 830 mm

Hmotnosť základnej jednotky 43 kg

UCSA Advanced je globálne riešenie pre služby 
zjednotenej komunikácie. Cloudová služba virtuálnych 
zasadacích miestností je dostupná kdekoľvek 24 hodín 
denne a každá miestnosť môže hostiť až 30 účastníkov. 

Služba je prevádzkovaná na štandardoch WebRTC 
a je kompatibilná s najpoužívanejšími komunikačnými 
platformami, ako je napríklad Skype for Business, 
a so všetkými koncovými zariadeniami, používajúcimi 
protokol H.323 a SIP. Umožňuje audio prístup 
pomocou lokálnej telefónnej siete, zdieľanie 
dokumentov cez web a prístup pre všetky zariadenia 
s internetovým prehliadačom. 

Vďaka širokej kompatibilite umožňuje využiť existujúce 
videokonferenčné systémy, čím chráni predchádzajúce 
investície. Vzhľadom na nulové náklady na infraštruktúru 
a flexibilný licenčný model je služba nákladovo oveľa 
efektívnejšia ako tradičné systémy.

UCSA

SD/USBWi-FiLAN55“ Dotyk. displej
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Technické špecifikácie

Veľkosť uhlopriečky 32“

Rozlíšenie 1920 × 1080

Zobrazovacia technológia LCD

Podpora farieb 16,77 miliónov

Rozhranie VGA, HDMI, DVI-D,  
Display Port

Pripojenie Gigabit Ethernet, Wi-Fi, 
USB 3,0

Rozmery základnej jednotky 789 × 480 × 70 mm

Hmotnosť základnej jednotky 15 kg

Ľahká inštalácia a obsluha

Prepojenie až 8 jednotiek

Podpora mobilných aplikácií

Viacdotykový displej

Integrované služby UCSA, prehliadač, Skype

Možnosť inštalácie na výšku aj do dosky stola

Tiež v čiernom prevedení

IWB D3210INTERAKTÍVNY 
WHITEBOARD

SD/USBWi-FiLAN32“ Dotyk. displej

new
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SD/USBWi-Fi

Ľahká inštalácia a obsluha

Prepojenie až 8 jednotiek

Podpora mobilných aplikácií

Viacdotykový displej

Integrované služby UCSA, prehliadač, Skype

LAN75“ Dotyk. displej

Technické špecifikácie

Veľkosť uhlopriečky 75“

Rozlíšenie 3840 × 2160

Zobrazovacia technológia LCD

Podpora farieb 1070 miliónov

Rozhranie VGA, HDMI, DVI-D,  
Display Port

Pripojenie Gigabit Ethernet, Wi-Fi,  
USB 2,0/3,0

Rozmery základnej jednotky 1783 × 198 × 1055 mm

Hmotnosť základnej jednotky 90 kg

Ľahká inštalácia a obsluha

Prepojenie až 8 jednotiek

Podpora mobilných aplikácií

Viacdotykový displej

Integrované služby UCSA, prehliadač, Skype

IWB D7500

IWB D6510

Technické špecifikácie

Veľkosť uhlopriečky 65“

Rozlíšenie 1920 × 1080

Zobrazovacia technológia LCD

Podpora farieb 1070 miliónov

Rozhranie VGA, HDMI, DVI-D,  
Display Port

Pripojenie Gigabit Ethernet, Wi-Fi,  
USB 2,0/3,0

Rozmery základnej jednotky 1546 × 154 × 888 mm

Hmotnosť základnej jednotky 57 kg

SD/USBWi-FiLAN65“ Dotyk. displej

INTERAKTIVNÍ  
WHITEBOARD

INTERAKTIVNÍ  
WHITEBOARD
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IWB D8600

SD/USBWi-Fi

Ľahká inštalácia a obsluha

Prepojenie až 8 jednotiek

Podpora mobilných aplikácií

Viacdotykový displej

Integrované služby UCSA, prehliadač, Skype

LAN86“ Dotyk. displej

Technické špecifikácie

Veľkosť uhlopriečky 86“

Rozlíšenie 3840 × 2160

Zobrazovacia technológia LCD

Podpora farieb 1070 miliónov

Rozhranie VGA, HDMI, DVI-D,  
Display Port

Pripojenie Gigabit Ethernet, Wi-Fi, USB 2,0

Rozmery základnej jednotky 2006 × 1200 × 126 mm

Hmotnosť základnej jednotky 125 kg

INTERAKTIVNÍ  
WHITEBOARD

new
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Ricoh Business Solution (RBS)
SLUŽBY A RIEŠENIA

SLUŽBY A RIEŠENIA

Dokumentové služby (Ricoh Business Solution) 
pomáhajú zákazníkom optimalizovať tok tlačových 
a digitálnych informácií a prinášajú účinnejšie 
a jednoduchšie dokumentové procesy. Ponúkame 
základné portfólio služieb a ďalšie nadväzujúce služby:

• riešenie pre anonymizáciu
• služby podateľne a expedície
• archivácia a skartovanie
• digitalizácia a vyťažovanie dokumentov
• centrálna reprografia
• pokročilé skenovanie – Workflow dokumentov

Analýza a návrh optimalizácie prostredia tlače

Trvalé zníženie nákladov

Zníženie odpadov a spotreby energií

Implementácia prostredia tlače

Zabezpečenie tlače

Mobilné a cloudové riešenia

Servisné zaistenie prevádzky

On-site podpora

Managed print services (MPS)
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SLUŽBY A RIEŠENIA

SLUŽBY A RIEŠENIA

Využite služby našich Transpromo stredísk 
a premeňte svoje faktúry a iné transakčné dokumenty 
na významný marketingový nástroj. Pomôžeme 
Vám dokumenty personalizovať tak, aby ste vždy 
oslovili vašich zákazníkov s relevantnou a cielenou 
reklamou či ponukou.

• off-site stredisko
• integrácia na systém zákazníka
• personalizácia
• spracovanie dát
• kompozícia dokumentov
• kombinovaná distribúcia (papier, e-mail)
• produkčná tlač a obálkovanie
• optimalizácia poštovného
• kontrola procesu spracovania, reporting

Trans promo služby 
a služby produkčnej tlače

Fyzická archivácia

Aktívny režim uloženia:

• časté potreby vytvárania celých 
zložiek či dokumentov

• časté potreby dokladania do už existujúcich zložiek
• evidencia na úrovni dokumentov/zložiek
• nutnosť priradiť skartačnú lehotu až po uzatvorení 

(vybavení) dokumentov/zložiek 

Typické formy živých zložiek:

• zložky bežných účtov
• zložky úverových účtov
• personálne zložky
• zložky poisťovní

Pasívny režim uloženia:

• iba občasná potreba vyhľadávania v dokumentoch
• veľký objem už nepotrebných dokumentov
• evidencia na úrovni škatúľ/zakladačov
• jasne stanovená skartačná lehota 

Typické formy pasívnych dokumentov:

• faktúry, dodacie listy
• ukončené zmluvy
• prevádzkové dokumenty
• zložky bývalých zamestnancov

Táto služba je určená pre všetky spoločnosti, ktoré nemajú 
dostatočné priestory na skladovanie alebo zabezpečenie 
skladu kvôli ochrane uložených dokumentov. Taktiež 
je určená pre firmy, ktoré nechcú strácať čas a potrpia 
si na poriadok. Naším riešením je bezpečná a spoľahlivá 
archivácia a správa dokumentov v moderne vybavených 
priestoroch komerčnej spisovne s optimálnymi vlhkos-
tnými a teplotnými podmienkami pod trvalým dohľa-
dom bezpečnostných systémov EZS, EPS pre maximálnu 
bezpečnosť dokumentov.
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SLUŽBY A RIEŠENIA
Služby IT infraštruktúry

V dnešnom zrýchľujúcom sa digitálnom svete zvyšujeme 
svoj podiel na trhu IT Služieb a z poskytovateľa 
štandardizovaných dodávok IT sa stávame vysoko 
dôveryhodným partnerom pre komplexnú spoluprácu 
v oblasti IT infraštruktúry. Inovatívne IT riešenie 
poskytujeme spoločnostiam všetkých veľkostí priamo 
na mieru. Vďaka desaťročiu budovaným skúsenostiam 
s hardvérom, softvérom a podporou poskytovateľov 
a inovátorov pomáhame zákazníkom s mnohými 
výzvami, ktoré pred nich stavia dnešný uponáhľaný svet.

• vyšší výkon IT infraštruktúry
• zníženie prevádzkových nákladov
• flexibilné IT dodávky a podpora
• zjednodušenie prostredníctvom plne 

integrovanej Ricoh podpory

Portfólio IT Služieb Ricoh

Služby a správa v oblasti koncových zariadení 
a užívateľskom prostredí:
• PC/NTB, tablety, smart zariadenia, servery, siete, atď.
• bezpečnosť IT a súvisiace atribúty

• fyzická bezpečnosť

• kybernetická ochrana (ransomware, phishing, spam, 
pokročilé hrozby, atď.)

• audity a penetračné testy

• bezpečnostný dohľad a služby s ním spojené 
(monitoring, analýzy)

• identifikácia rizík pre spoločnosť z pohľadu 
straty dát (únik, krádež)

• vzdelávanie ľudských zdrojov v rôznych oblastiach IT

Naše služby sú zákaznícky orientované s cieľom priniesť 
čo najviac výhod pre:

• zníženie ekonomických nákladov
• včasnú a rovnomernú obmenu a využitie IT infraštruktúry
• zjednotenie dodávok a služieb od jedného 

overeného dodávateľovi
• design riešení s ohľadom na konkrétneho 

zákazníka a jeho potreby
• získanie vyváženého a plne funkčného 

a kompatibilného vybavenia
• flexibilné dodávky IT i ďalších služieb vrátane 

plnohodnotnej podpory
• využívanie HelpDesku v režime 24/7
• zabezpečenie záručnej i pozáručnej podpory

82 Služby Ricoh



RIEŠENIA

Prepojením produktov firmy Ricoh z oblasti 
komunikačnej techniky s ďalšími technológiami vznikajú 
flexibilné riešenia pre akúkoľvek zasadaciu miestnosť. 
Podpora pre prezentácie, zdieľanie obsahu, porady 
a videokonferencie môže fungovať ako jeden celok, pri 
ktorom je prioritou jednoduchosť obsluhy a schopnosť 
integrácie do firemnej infraštruktúry.

Interaktívne whiteboardy a projektory Ricoh spoločne 
so systémami Crestron, Barco nebo Cisco premení 
zasadaciu miestnosť na moderné pracovisko, spĺňajúce 
najvyššie nároky na moderné spôsoby komunikácie. 
Rezervačné systémy zabránia konfliktom pri plánovaní 
schôdzok a pomôžu efektívne využívať nákladné 
kancelárske priestory.

• flexibilné plánovanie schôdzok
• efektívne vedenie porád a mítingov
• úspora cestovných nákladov
• optimálne využitie kancelárskych plôch
• jednoduchá obsluha a dostupnosť služby pre každého

Zasadacie miestnosti

new

Využite služby nášho zdieľaného strediska pre 
digitalizáciu a vyťažovanie dokumentov. RICOH v oblasti 
digitalizácie papierových dokumentov a vyťažovania dát 
ponúka komplexné profesionálne služby, ktoré pokryjú 
celý životný cyklus vašich dokumentov.

Medzi bežné agendy digitalizácie patria tieto oblasti:

• spracovanie dát a dokumentov v súlade s GDPR
• vysoká garancia kvality služby a vyťažených dát
• flexibilita
• špičkové technologické vybavenie pracoviska
• skúsený personál 

Medzi naše štandardy patrí:

• spracovanie dát a dokumentov v súlade s GDPR
• vysoká garancia kvality služby a vyťažených dát
• flexibilita
• špičkové technologické vybavenie pracoviska
• skúsený personál

Digitalizácia dokumentov
SLUŽBY A RIEŠENIA

Od jednoduchej digitalizácie 
papierových dokumentov 
po sofistikované vyťažovanie dát

Klasifikácia dokumentov podľa 
mnohých kritérií

Dlhodobá archivácia 
či skartovanie dokumentov
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RICOH Slovakia s.r.o.

Vajnorská 100/B 
831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 326 306 20

Platí od 8/2019

E-mail: info@ricoh.sk 

www.facebook.com/RicohSlovakia/ 
www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia

www.ricoh.sk

Variabilita

Bezpečnosť

Udržateľnosť

Jednoduchosť


