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Den digitale skriveren som tror at
den er en offsetmaskin
I et travelt produksjonsmiljø kan en allsidig og produktiv plattform være forskjellen mellom suksess
og fiasko. Ricoh Pro™ C9200 og Ricoh Pro™ C9210 er de sikre løsningene du trenger for å garantere
en effektiv produksjon av høy kvalitet.
Disse to modellene kan skrive ut på et stort utvalg medier og de nye arkpressene produserer utskrifter
av utrolig kvalitet på svært kort tid. Ved å redusere avstanden mellom offset og digitale prosesser gir de
leverandører av utskriftstjenester mulighet til å trykke trykksaker av høy kvalitet raskere og rimeligere.

Ricoh Pro C9200 Series Graphic Arts Edition

Overlegen utskriftskvalitet, utrolig
konsekvent
Ricoh Pro C9200- og Ricoh Pro C9210-produksjonsskriverne gir overlegen bildekvalitet. Begge modeller
produserer et repeterbart fargeresultat med et utseende og en følelse som kan sammenlignes med
offset. De har også innovative nye funksjoner som Automatisk fargediagnose, som støtter stabiliteten
og produktiviteten ved å sjekke for fargemisforhold mellom det digitale bildet og det utskrevne arket,
med justering av fargevariasjoner etter behov.
Den brede fargeskalaen levert av den ultrafine PXP kjemiske toneren kombinert med VCSEL-teknologi
(Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) gjør at skrivere kan produsere levende, realistiske farger med jevn
gradering.
• Utskriftskvalitet som er sammenlignbar med offset.
• Levende, realistiske farger, jevn gradering og fine linjer.
• Lav tonermengde minimerer glans.

Med en hastighet og pålitelighet som
tar produktiviteten til neste nivå
Du har kanskje en tidsfrist rett rundt hjørnet, men med Ricoh Pro C9200 og Ricoh Pro C9210 er ikke det
noe problem. Begge modellene er raske og robuste, og de er utviklet for å oppfylle krevende utskriftsbehov
for middels til store jobber. De skriver ut praktisk talt uten stopp. Den svært effektive motoren i Ricoh Pro
C9200 leverer feilfri fargeutskrift i en hastighet på opptil 115 sider per minutt, mens Ricoh Pro C9210 har en
hastighet på opptil 115/135 sider per minutt. Disse pressene kan lett håndtere opptil én million A4-trykk per
måned.
Over en levetid på fem år kan Ricoh Pro C9200 og Pro C9210 skrive ut 60 millioner trykk og oppnå en
driftssyklus (høyeste volumrangering) på 1,75 millioner trykk per måned. For å forbedre påliteligheten
ytterligere har de en utvidet papirbane med brede radiussvingninger og for å redusere nedetiden kan
opplærte brukere skifte ut viktige serviceenheter.
• 60 millioner trykk over en levetid på fem år.
• Driftssyklus (høyeste volumrangering) på 1,75 millioner trykk per måned.
• Opptil én million A4-trykk per måned i en hastighet på opptil 115/135 spm.
• Papir og toner kan skiftes ut mens skriveren jobber slik at produksjonen ikke trenger å avbrytes.
• Full hastighet opprettholdes uansett papirvekt.

Vakker utskrift på et stort utvalg medier

Omfattende mediestøtte
Ricoh Pro C9200 og Ricoh Pro C9210 er utrolig allsidige arbaserte produksjonsskrivere for større produksjoner. De støtter
en medievekt på 52 til 470 gsm ved full hastighet og vil skrive ut på en rekke papirtyper, inkludert glanset og matt
bestrøket media, teksturert papp og karbonløst papir.
De nye produksjonsskriverne utvider potensielle bruksområder og støtter også tosidig utskrift på SRA3-papir og lange ark
opptil 1030 mm og 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 470 gsm.
Glanset og matt bestrøkede medier, teksturert papp og karbonfritt papir.
Omfattende internt mediebibliotek inneholder innstillinger for en rekke medier.
Nytt mediestyringsverktøy (MMT) som gjør det mulig å dele innstillingene mellom enheter.
Elastisk fikseringsbelte sikrer at toner festes på teksturerte medier.

En fullstendig skreddersydd utskriftsløsning

Skreddersydd til dine produksjonsbehov med økt funksjonalitet
For å sikre pålitelig ytelse hele døgnet kan Ricoh Pro C9200- og Pro C9210-pressene skreddersys til å møte nesten alle
produksjonsbehov med ekstra intern mating og etterbehandlingsmuligheter. Ekstra vakuummatings LCT-er, støtte for
et stort utvalg medier, inkludert 470 gsm bestrøket SRA3.
Tillegg for etterbehandling inkluderer stifting, stifte- og falseenhet og beskjæringsenhet, en multifalseenhet som støtter
seks brettemønstre, omslagsmater med høy kapasitet, GBC StreamPunch, interne ring- og liminnbindingssystemer, doble
høykapasitetsstablere og et utvalg av profesjonelle Plockmatic hefteproduksjonssystemer.
De forbedrede etterbehandlings- og innmatingsalternativene gjør at du kan håndtere et større utvalg av hefteapplikasjoner.
• Et nytt, integrert etterbehandlingssystem kan produsere hefter med 30 ark inkludert omslag i bestrøkede medier.
• En ny Plockmatic hefteenhet gjør at du kan produsere A4-hefter på opptil 50 ark i liggende format.

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

TotalFlow utskriftsserver
Ricohs TotalFlow-utskriftsserver kommer med en APPE (Adobe PDF Print Engine)basert DFE (Digital Front End) som passer perfekt for profesjonelle grafiske bedrifter
og interntrykkerier som bruker PDF- eller IPDS/AFP-baserte dataflyter (tillegg).
Kunder kan koble til eksisterende prøvetrykk-arbeidsflyter (Kodak Prinergy, Agfa
Apogee og Heidelberg Prinect) ved bruk av industristandard JDF-teknologi som
muliggjør sømløs integrering og toveis tilbakemelding på jobbstatus. Valget av
Kodak eller Heidelberg APPE Rip-teknologi tilbyr også korrekt gjengivelse tilsvarende
offset (CTP).

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 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.
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GENERELT

DIGITAL FRONT ENDS

Modellnavn:
Pro C9200, Pro C9210
Teknologi:	4-trommels tørt elektrostatisk
overføringssystem med internt
overføringsbånd
Fiksering:
Oljefri, beltefikseringsmetode
Utskriftshastighet:
Pro C9200 - 115 spm
Pro C9210 - 135 spm
Oppløsning:
VCSEL 2400 x 4800 dpi
Oppvarmingstid:
Under 540 sekunder
Dimensjoner (BxDxH):
2520 x 990 x 1500 mm
Vekt:	Mindre enn 1076 kg
Strømkilde:
220-240 V, 32 A x2, 50/60 Hz
Strømforbruk:
Mindre enn 9 000 W
Levetid:
60 000 000 A4 sider eller 5 år

E46
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

MEDIEHÅNDTERING
Papirinnmatingskapasitet:	1. brett (std) 2200 ark
2. ark (std) 2200 ark
Tillegg:	Vakuummatings LCT
Magasin 3: 2200 ark
Magasin 4: 2200 ark
Magasin 5: 2200 ark
Magasin 6: 2200 ark
Magasin 7: 2200 ark
Magasin 8: 2200 ark
Tillegg:
Multiarkmater 500 ark
Papirvekter:	Magasin 1: 52 - 470 gsm
Magasin 2: 52 - 470 gsm
Magasin 3: 52 - 470 gsm
Magasin 4: 52 - 470 gsm
Magasin 5: 52 - 400 gsm
Magasin 6: 52 - 400 gsm
Magasin 7: 52 - 400 gsm
Magasin 8: 52 - 400 gsm
Tillegg:	Vakuummatings LCT
Magasiner 3 - 4: 52 - 470 gsm
Magasiner 5 - 8: 52 - 400 gsm
Maksimal medietykkelse:
600µm
Tillegg:
Multiarkmater 52–216 gsm
Tosidig:
52–470 gsm
Maksimalt utskrivbart område:	326 x 1255 mm (når man
bruker bannerark-brett)

E86
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 R-62
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
Andre tillegg
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 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.

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
www.ricoh.no

materiell uten skriftlig forhåndsgodkjenning av Ricoh Europe PLC.

