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Det beste ble nettopp enda bedre

For å ligge i forkant trenger du kompromissløs ytelse og verdi, noe Ricoh Pro C7200s-serien leverer.  

Disse digitale pressene med høy hastighet og fire farger leverer utmerket bildekvalitet, brukervennlighet  

og produktivitet til rimelig pris.  

Ricoh Pro C7200s-serien har en rekke fordeler, inkludert et ekstra stort smart-betjeningspanel som gir 

deg enkel tilgang til full maskinkonfigurasjon, inkludert magasininnstillinger, via berøringsskjermen. 

Utskriftshastigheten påvirkes ikke av papirvekt, og med evnen til å skrive ut på en rekke medier inkludert 

teksturert papp, metallisk papir og karbonfritt papir, produserer Pro C7200s-serien et utseende og en følelse 

som kan sammenlignes med offset.



Utmerket bildekvalitet

Ricohs produksjonsskrivere produserer et repeterbart fargeresultat med et utseende og en følelse som kan sammenlignes 
med offset. Bildesystemet bruker VCSEL-teknologi (vertical cavity surface emitting lasers), ultrafin PxP kjemisk toner og et 
oljefritt fikseringssystem for å produsere feilfrie resultater.  

PxP-toneren har en stor fargeskala, noe som gir skrivere mulighet til å produsere levende og realistiske farger med jevn gradering. 

• Utskriftskvalitet som er sammenlignbar med offset.
• Levende realistiske farger, jevn gradering og fine linjer.
• Lav tonermengde minimerer glans.
• Presis forside/bakside-registrering med økt automatisk kvalitetskontroll.



Produksjonstrykk krever en pålitelig og produktiv teknologi som gjør det mulig for deg å produsere utskrifter av høy kvalitet 
til en overkommelig pris. Utfør flere av utskriftene dine internt, og få mer kontroll over utskriftsresultatene dine. 

• Utskriftshastighet på opptil 85 eller 95 spm (A4).
• Full hastighet opprettholdes uansett papirvekt.
• Automatisk tosidig utskrift for lange ark opptil 700 mm. Ensidig opptil 1260 mm.
• Enheter som kan skiftes ut av opplært operatør for optimal oppetid.
• Enkel fjerning av fastkjørt papir med animert veiledning og LED-lys. 
• For å opprettholde produktiviteten kan papir og toner fylles på i farten. 
• Funksjoner for bytte av magasin, doble stablere og utskriftsplanlegging støtter produksjon utenom faste tider.

Pro C7200s-serien støtter medievekt på 52 til 360 gsm ved full hastighet og vil 
skrive ut på en rekke papirtyper, inkludert glanset og matt bestrøket offset-media, 
teksturert papp og karbonløst papir.  

De nye produksjonsskriverne utvider potensielle bruksområder og støtter også 
tosidig utskrift på medier opptil 700 mm og lange ark på opptil 1260 mm ensidig.  

Det interne mediebiblioteket, som inneholder automatiserte innstillinger for en rekke 
medietyper, forenkler oppsett og sikrer pålitelig ytelse.  

• Støtter medievekt på 52 til 360 gsm.
• Glanset og matt bestrøkete medier, teksturert papp, konvolutter og karbonfritt 

papir.
• Omfattende internt mediebibliotek inneholder innstillinger for en rekke medier. 
• Nytt mediestyringsverktøy (MMT) som gjør det mulig å dele innstillingene mellom 

enheter.
• Antikrøllenhet (tillegg) fjerner bølger som skyldes korte papirfiber og lette medier.

Omfattende mediastøtte

Produktiv ytelse



Systemene kan skreddersys slik at de oppfyller alle dine produksjonsbehov. Med et modulkonsept kan du legge til en rekke
alternativer for integrert papirmating og etterbehandling for å møte dine behov. Høyvolumsmagasinet med vakuummating 
(tillegg) håndterer et bredt utvalg av medier, inkludert medier på opptil 360 gsm. 

Tillegg for etterbehandling inkluderer høykapasitetsstabler, stifting, stifte- og falseenhet og beskjæringsenhet, en multifalseenhet 
som støtter seks brettemønstre, omslagsmater med høy kapasitet, GBC StreamPunch, interne ring- og liminnbindingssystemer 
og et utvalg av profesjonelle Plockmatic hefteproduksjonssystemer. 
 
De nye alternativene er lansert for å oppfylle et bredt utvalg av applikasjonsbehov: 

• Et nytt, integrert etterbehandlingssystem kan produsere hefter med 30 ark inkludert omslag i bestrøkede medier. 
• En ny, integrert enhet for frontbeskjæring og funksjon for firkantbeskjæring kombineres i et brukervennlig system.
• En ny Plockmatic hefteenhet gjør at du kan produsere A4-hefter på opptil 50 ark i liggende format.

Skreddersydd til dine behov med nye alternativer



Multiplattform-støtte

Pro C7200s-serien støtter et utvalg av Digital Front Ends. Ricohs integrerte  
GWNX-kontroller gir PCL 5c/6-utskriftsfunksjonalitet som standard, og Adobe 
Postscript 3 tilbys som et oppgraderingsvalg.

EFI-utskriftservere er tilgjengelige for å støtte kunder med Fiery-arbeidsflyter.
Basert på den siste Fiery FS350 Pro-systemprogramvaren gir farge-DFE-ene
E-86A og E-46A (Digital Front Ends) de siste forbedringene innen Fiery-teknologien 
for å levere rask ytelse og utmerket farge som skiller seg ut.

Ricohs TotalFlow-utskriftsserver kommer med en APPE (Adobe PDF Print Engine)-
basert DFE (Digital Front End) som passer perfekt for interntrykkerier som bruker 
PDF- eller IPDS/AFP-baserte dataflyter (tillegg). Kunder kan legge til valgfrie interne 
klargjøringsverktøy som drives av TotalFlow Prep som gir et svært funksjonelt 
program for utskyting, komposisjon og sidenivåredigering.

TotalFlow Prep

TotalFlow Prep tilbyr et svært funksjonelt, brukervennlig 
klargjøringsprogram for bedriftsutskrift og kopibutikker. 

TotalFlow Prep tilbyr kraftige verktøy for utskyting, komposisjon, 
korrigering av skannet kopi, sidenivåredigering med mer. Oppgaver 
og jobber som gjentas, kan automatiseres via Hot Folder, og 
tradisjonelt komplekse oppgaver som å legge til faner, faner med 
utfallende kanter og etterbehandling med delsett, kan raskt legges 
til, forhåndsvises og administreres for å effektivisere produksjonen.

TotalFlow Production Manager

TotalFlow Production Manager utgjør en fullstendig løsning for 
jobbadministrasjon for interntrykkerier og kommersielle trykkerier 
som har behov for å administrere og sette jobber i kø for utskrift via 
flere maskiner, eller som håndterer store jobbmengder for å oppfylle 
utfordrende timeplaner og tidsfrister.

TotalFlow Production Manager gjør det mulig å administrere 
jobbstatus, jobbprioritet og mediebiblioteker fra en enkelt løsning 
som er komplett med valgfri avansert utskyting og integrert pre-flight. 

TotalFlow Production Manager og TotalFlow Prep kan 
brukes sammen med en rekke Digital Front Ends, inkludert Ricoh 
GWNX og EFI Fiery, og en tilpasset kontakt muliggjør tilkobling til 
tredjepartsløsninger.



Nye alternativer

Integrert etterbehandler 

• Forbedret funksjonalitet for ryggstifting for maks. 30 ark (80 gsm).
• Støtte for opptil 350 gsm.
• Mer robust etterbehandler som kan kjøres uten opphold.
• Økt stablekapasitet takket være doble sideforskyverbrett (1000 ark, 3500 ark).

Omslagsmater med luftblåser 

• Bestrøket papir kan mates inn kontinuerlig ved hjelp av luftassistert innmating  
fra forkanten.

• Støtte for opptil 350 gsm.
• 2 magasiner, 200 ark per magasin.

Plockmatic firkantbeskjæringsenhet 

Firkantbeskjæringsenheten er en enhet for frontbeskjæring og firkantbretting.
• Lager profesjonelle 120-siders hefter.
• System som er fullstendig integrert i Ricoh-hefteenheten.
• Frakoblet modus muliggjør 2-sidig beskjæring av heftene, øverst og nederst.
• Funksjonen for firkantbeskjæring gir deg dokumenter som ser mer profesjonelle ut.

Plockmatic hefteenhet for lange ark 5000 

En hefteenhet for lange ark som er fullstendig integrert i Ricoh-pressen.
• Du kan produsere A4-hefter i liggende format, profesjonelle 200-siders  

(eller 140-siders) stiftede eller ryggstiftede hefter samt firkantbrettede hefter.
• Støtte for bestrøkede eller ubestrøkede medier på opptil 350 gsm for et  

bredt utvalg av applikasjoner.
• Tilgjengelig med stiftehoder for krevende produksjonsbehov.
• Eksklusive funksjoner inkluderer firkantbeskjæring og utfallende beskjæring.

BDT VX370-1280 Long Sheet LCT 

• BDT vakuumfri Tornado-teknologi for enestående innmating og  
mediesortering.

• Medieformater: Bredde: 210–364 mm / Lengde: 210 –1280 mm.
• Robust platemetallutforming for en stablehøyde på opptil 500 mm.



Ricoh Pro™ C7200s-serien
SYSTEMSPESIFIKASJONER

DIGITAL FRONT ENDS 

E46-A 
Konfigurasjon: Tillegg: Ekstern
Systemversjon: Fiery System FS350 Pro
CPU: Intel i5-6500 
 (3,2 GHz opptil 3,6 GHz med Turbo)
Minne: 8 GB (4 GB x 2)
HDD: 1 TB
CD-ROM-stasjon: Støttet DVD RW-stasjon
Operativsystem: Windows 10 Enterprise Systems x64
 
E86-A 
Konfigurasjon: Tillegg: Ekstern
Systemversjon: Fiery System FS350 Pro
CPU: Intel® Xeon® Gold 5118 prosessor,   
 2,3 GHz opptil 3,2 GHz med Turbo
Minne: 32 GB RAM
HDD: 500 GB + 2 x 2 TB SATA RAID 0
CD-ROM-stasjon: Støttet DVD RW-stasjon
Operativsystem: Windows 10 Enterprise Systems x64

TotalFlow utskriftsserver 
Konfigurasjon:  Tillegg: ekstern
CPU:  6th Gen Core i7 - 6700 3,4 GHz
Minne: Standard: 32 GB (16 GB x 2)
 Tillegg: 32 GB (16 GB x 2)
HDD: Standard: 1 TB SATA x 3
 Tillegg: 1 TB x 1
CD-ROM-stasjon: Støttet DVD-stasjon
Operativsystem: Linux
 
Annet tilleggsutstyr
Høyvolumsmagasin med vakuummating (RT5120), broenhet 
(BU5010), omslagsmater (CI5040), multiarkmater (BY5020), 
manuell innmating for bannerformat, bannerarkmagasin med 
vakuummating, BDT-bannerark høyvolumsmagasin (VX1280,370), 
etterbehandler med stiftefunksjon (SR5110), hefteetterbehandler 
(SR5120), forkantbeskjærer(TR5050), høykapasitetsstabler (SK5040), 
høykapasitetsmagasin for omslagsmater (HCI3500), ringinnbinder 
(RB5020), liminnbinder (GB5010), multifalseenhet (FD5020), 
2-4-hulls hulleenheter, GBC StreamPunch, GBC StreamWire, 
Plockmatic firkantbeskjæringsenhet (SBT), Plockmatic hefteenhet for 
lange ark (PBM5035/5035s), Plockmatic hefteenhet (PBM350/500), 
Plockmatic PowerSquare hefteenhet, Duplo hefteenhet, Plockmatic 
stabler for lange ark (MPS)

Arbeidsflytløsninger
Ricoh TotalFlow Prep og Production Manager, Ricoh 
ProcessDirector, BatchBuilder, MarcomCentral, FusionPro VDP Suite, 
Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager. EFI MarketDirect Storefront 
& Cross Media, Colour Profiler Suite, Graphic Arts Premium 
Package, Impose, Compose, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & 
PressMatcher.

Merk: Så fremt ikke annet er oppgitt vil dataene som brukes i denne 
brosjyren være basert på A4 80 gsm standardmedia.

GENERELT

Modellnavn: Pro C7200, Pro C7210,  
 Pro C7200s, Pro C7210s
Teknologi: 4-trommels tørt elektrostatisk 
overførings system med internt overføringsbelte
Fiksering: Oljefri, beltefikseringsmetode
Utskriftshastighet: Pro C7200 og Pro C7200s - 85 ppm
 Pro C7210 og Pro C7210s - 95 ppm
Oppløsning: VCSEL 2400 x 4800 dpi
Oppvarmingstid: under 300 sek
Mål (BxDxH): Pro C7200 og Pro C7210 -  
 1320 x 910 x 1218 mm
 Pro C7200s og Pro C7210s -  
 1320 x 910 x 1230 mm
Vekt: Pro C7200 og Pro C7210 -  
 Mindre enn 560 kg
 Pro C7200s og Pro C7210s -  
 Mindre enn 580 kg
Strømkilde: 220–240 V, 16 A x 2, 50/60 Hz
Strømforbruk: mindre enn 5 000 W
Levetid: 14 400 000 A4-sider eller 5 år

MEDIEHÅNDTERING 

Papirinnmatingskapasitet: 1. magasin (standard) 1 000 ark x2  
 (Tandem)
 2. magasin (standard) 500 ark
 Tillegg: A3/DLT/høyvolumsmagasin
 Magasin 3: 1 000 ark
 Magasin 4: 2 000 ark
 Magasin 5: 1 000 ark
  Tillegg: høyvolumsmagasin med 

vakuummating
  Alle magasiner: 2 200 ark per 

magasin (magasin 3–8)
Tillegg: multiarkmater 500 ark
Maks. utskriftsområde: 323 x 480 mm / 12,7" x 18,9"
  323 x 1 252 mm / 12,7" x 49,2" 

(ved bruk av bannerarkmagasin som 
tilleggsutstyr)

Papirvekt: magasin 1 (standard): 52–300 gsm
 Magasin 2 (standard): 52–256 gsm
 Tillegg: A3/DLT/høyvolumsmagasin
 Magasin 3: 52–256 gsm
 Magasin 4: 52–360 gsm
 Magasin 5: 52–256 gsm
  Tillegg: høyvolumsmagasin med 

vakuummating
  Alle magasiner: 52–360 gsm 

(magasin 3–8)
 Tillegg: multiarkmater 52–216 gsm
Tosidig: 52 - 360 gsm

Fakta og tall som brukes i denne brosjyren, er tilknyttet spesifikke forretningstilfeller. Individuelle omstendigheter kan gi ulike resultater. Alle 

firma-, varemerke-, produkt- og tjenestenavn tilhører og er registrerte varemerker for sine respektive eiere. Opphavsrett © 2018 Ricoh Europe 

PLC. Med enerett. Denne brosjyren, dens innhold og utforming skal ikke endres eller tilpasses, helt eller delvis kopieres eller benyttes i annet 

materiell uten skriftlig forhåndsgodkjenning av Ricoh Europe PLC.
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