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Escolha a maneira mais inteligente de compartilhar suas
melhores ideias
Você tem orgulho de seu trabalho. Você se envolve pessoalmente. Talvez seja hora para um equipamento multifuncional
projetado apenas para você. Com a RICOH® MP C2004/MP C2504, você pode personalizar a maneira de trabalhar com
atalhos automatizados por ícones, controles de segurança específicos do usuário e acesso da ponta dos dedos a informações críticas por de nossa tecnologia de Inovação da Forma de Trabalho. Use o intuitivo painel de operação na tela de toque para imprimir documentos em cores impressionantes. Digitalize e distribua originais para qualquer um, em qualquer
lugar, em instantes. Acesse facilmente as informações na nuvem. E o mais importante, você pode fazer tudo a partir de
seu smartphone ou tablet. Coloque este equipamento compacto e acessível em ambientes de escritórios menores e compartilhados, para que todo o seu grupo de trabalho possa gerenciar cada trabalho ------ do início ao fim ------ com velocidade,
precisão e responsabilização.

•
•
•
•
•
•
•

Produza até 25 impressões/cópias coloridas por minuto
Execute grande quantidade de tarefas rapidamente pelos intuitivos controles na tela de toque
Crie seus próprios fluxos de trabalho e atalhos para simplificar as tarefas diárias
Use seu dispositivo móvel pessoal para imprimir e compartilhar informações
Produção profissional, em cores brilhantes, com acabamento impressionante
Reduza os custos operacionais com grande variedade de recursos ecológicos
Nova tecnologia de sensor de movimento promove a rápida recuperação do equipamento

Torne seu trabalho mais pessoal e produtivo
Simplifique como você captura e compartilha informações

Esteja pronto para tudo, todos os dias
Quando você estiver sem tempo, em espaço apertado e preocupado em
esticar seu orçamento, escolha o MP C2004/MP C2504 para gerenciar qualquer projeto. Produzir impressionantes folhetos, panfletos, notas, faturas,
faixas e cartazes etc., em velocidades de até 25 páginas por minuto. Quando
quiser compartilhar informações instantaneamente, use o Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) de 100 folhas, para agilizar o processo de digitalização e compartilhar arquivos digitais por uma infinidade de
recursos digitalizar-para. Você pode enviar contratos e outros formulários
por fax, com a mesma rapidez. Na verdade, você pode enviar e receber faxes
entre caixas de entrada de e-mail, para economizar papel, custos de transmissão e idas ao equipamento para verificar confirmações.

Use a conveniência móvel para permanecer
produtivo
Você não sabe o que o dia trará ou onde ele vai levá-lo, mas pode permanecer produtivo usando seu smartphone ou tablet. Basta baixar o App Smart
Device Connector da RICOH e começar digitalizando o código QR na tela do
painel, utilizar a tecnologia Bluetooth (incluindo BLE), ou passar o dispositivo
pela marca de Comunicação por Proximidade (NFC) no MFP. Imprima informações diretamente do seu dispositivo pessoal ou de seu aplicativo favorito
na nuvem e evite utilitários, drivers e software. Digitalize originais no MFP,
envie-os para seu smartphone ou tablet e leve os PDFs Digitas com você. Use
qualquer uma das opções de digitalizar-para, a fim de compartilhá-los com
os destinatários de sua agenda de endereços pessoal em poucos instantes.
Você pode até mesmo beneficiar-se de uma porta de rede dupla opcional e
se conectar a várias redes simultaneamente.

Ponha mais variedade em suas opções de
mídia
Use o MP C2004/MP C2504 para personalizar a forma de compartilhar suas
mensagens com quase qualquer público. Imprima tudo, desde notas manuscritas em preto e branco até sinalização de varejo em cores. Expanda a capacidade de papel até 2.300 folhas e concentre-se em manter as informações
fluindo, em vez de manter abastecidas de bandejas de papel. Beneficie-se de
nossos novos rolos inovadores, projetados para reduzir a ondulação do papel, para mais obter pilhas de papel mais uniformes e menos atolamentos.
Imprima em mídia especial até tamanho Ofício e de gramaturas até 300
g/m², sem comprometer a qualidade de imagem de 1200 x 1200 dpi. Na
verdade, o equipamento se recalibra continuamente, para que as cores
nunca enfraqueçam.

Adicione um toque pessoal às tarefas diárias
Agilize os negócios com uma forma totalmente
nova de trabalho
Fluxos de trabalho mais produtivos estão ao seu alcance. Na verdade, estão
na ponta de seus dedos. Use a Inovação da Forma de Trabalho da RICOH,
para simplificar como você gerencia suas informações no Painel de Operação
Inteligente de 10,1" de largura, com tela de toque Super VGA. Removemos
todas as teclas físicas, para que você possa usar os mesmos gestos de arrastar
e soltar e de pinça com os dedos furto, arrastar e soltar e rolagem pitadafilme gestos você que usa no seu smartphone ou tablet, para acessar as configurações e detalhes mais rápida e convenientemente. Basta tocar em um
ícone, para iniciar funções essenciais como impressão, digitalização, cópia e
fax. Escolha quais ícones, opções e as notificações aparecem na sua exclusiva
interface de usuário, para personalizar a experiência de cada usuário.

Acesse informações vitais quando mais precisar
delas
Quando está mais informado, você pode ser mais produtivo. Siga o intuitivo
design em grade da tela sensível ao toque, para encontrar informações facilmente. Escolha entre uma grande variedade de aplicativos embutidos e simplifique até mesmo seus fluxos de trabalho mais complexos. Cada App inclui
detalhes importantes sobre tarefas e trabalhos específicos. Por exemplo, você
pode verificar destinos de Digitalizar-para, analisar as opções de acabamento,
procurar confirmações de fax etc. Use essas informações para fazer ajustes
instantaneamente, com uma passada do dedo ou toque. Para mais formas
ainda de melhorar a eficiência do trabalho, você pode baixar intuitivos Apps
grátis do site de Aplicativos da Ricoh e adicioná-los como novos ícones na
tela Inicial. O informação está em todo lugar, inclusive na Internet. Com o
MP C2004/MP C2504, você pode acessar páginas da Internet e convertê-las
em PDF, para fácil distribuição.

Ponha a personalização na ponta dos dedos.
Você sabe o que está fazendo. Aproveite esse conhecimento, para ser mais
eficiente. Com a Tecnologia de Inovação da Forma de Trabalho, você pode
integrar vários processos, simplificar tarefas complexas e eliminar muitas das
mundanas tarefas manuais repetitivas que o atrasam. Por exemplo, você
pode digitalizar as notas das reunião de vendas semanais e compartilhá-las
com os mesmos destinatários, com um único toque, na tela inicial. Beneficiese dos controles de um toque para as tarefas especiais também. Pressione o
ícone da Cópia de Identidade, para digitalizar documentos de dois lados,
como licenças ou cartões de seguro, para um documento de face única, em
uma única passada. Para fluxos de trabalho mais avançados, você pode adicionar software opcional plug-and-play de fluxo de trabalho, para automatizar
a forma de gerenciar informações e ajudar a reduzir os custos operacionais.

Capacite os usuários a trabalhar rápida e
coletivamente
Encontre exatamente o que procura
É seu trabalho levar as informações aos parceiros, clientes e colegas de
trabalho, antes que alguém o faça. Fique à frente da concorrência, com
o MP C2004 / MP C2504. Armazene até 3.000 documentos usados
com frequência no servidor do documentos. Beneficie-se do OCR embutido opcional, para colocar metadados em cada arquivo, para poder
usar pesquisas por palavra-chave, para recuperação rápida e fácil. Você
pode manter algumas informações para si mesmo, para simplificar as
tarefas administrativas. Use o Device Manager NX ou o Web Image
Monitor da RICOH, para configurações e atualizações por um navegador da Internet. Atualize os drivers de impressão automaticamente com
o Device Software Manager da RICOH. Use o @Remote da RICOH, para
coletar a leitura do medidor em tempo real. Podemos ajudar, também.
Nossos técnicos podem acessar sua interface de usuário remotamente,
para fornecer suporte operacional em tempo real, ou para solucionar
quase qualquer problema que você encontrar.

Controle o que acontece depois
Você redigiu sua mensagem com o maior cuidado. Precisa ter o mesmo
cuidado para fazê-la chegar a seu público alvo. Use o MP C2004/MP
C2504 para rastrear a atividade, definir cotas de impressão e restringir
o acesso a determinadas funções. Exija que cada usuário faça o login
no equipamento com uma senha ou código de faturamento. Ou então,
adicione o leitor de cartão NFC opcional, para que os usuários possam
ter acesso com sua carteira de identidade, para várias soluções de recuperação de custo. Use a Locked Print - Impressão Bloqueada - para reter
trabalhos de impressão no equipamento até o autor liberá-los, para
proteger as informações confidenciais de serem vistas por quem passa.
Acrescente marcas d'água, para ajudar a evitar as cópias não autorizadas de informações importantes. Além disso, você pode beneficiar-se
de poderosas ferramentas de criptografia e da tecnologia de sobregravação automática das informação latentes que residem no disco rígido.

Reduza os custos de energia em seu escritório
Acreditamos que poupar dinheiro deveria ser fácil. É por isso, que criamos essa poupança automática O MP C2004/MP C2504 tem certificação ENERGY STAR® e atende aos critérios EPEAT® Gold*. Além disso,
ele oferece um baixo Consumo Típico de Eletricidade (TEC), de 0,7kWh/
semana. O equipamento se recupera de modo repouso em apenas 7,1
segundos e com sua tecnologia de sensor de movimento, energiza o
painel de operação em um segundo. Use a impressão frente e verso
padrão para cortar custos de papel pela metade e aproveitar o widget
Ecológico, para acompanhar a economia de papel ou para compartilhar
dicas de conservação de recursos com os usuários. Como usamos materiais de absorção de ruído e minimizamos as vibrações, você vai notar
também menos ruído de funcionamento.
Para ver características detalhadas de nossos produtos
multifuncionais na Internet, visite www.ricoh-usa.com/products
*A classificação EPEAT é aplicável somente nos EUA.
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1

Painel de Operação Inteligente: Execute toda as tarefas
com rapidez e conveniência, pelo Painel de Operação Inteligente Super VGA de 10,1" de largura, com interfaces de
usuário selecionáveis. Acesse informações instantaneamente e personalize fluxos de trabalho automatizados,
com aplicativos inteligentes de um toque. Adicione widgets para verificar as informações e use movimentos familiares de rolagem e pinça com os dedos, para a transição
entre as tarefas sem esforço.

2

Alimentador Recirculador Automático de Originais
de 100 folhas (ARDF): Manipule facilmente originais de
várias páginas, tamanhos diferentes, simples e frente e
verso, até o tamanho A3.

3

Autenticação de Usuário: Use tecnologia NFC embutida
e um Leitor de Cartão NFC opcional, para rastrear as atividade de cada usuário que usar o cartão de proximidade.

4

Bandejas de Papel e Bandeja de Alimentação Manual
de 100 folhas: Minimize o reabastecimento de papel com
duas Bandejas de Papel de abastecimento frontal, padrão,
que comportam 550 folhas cada. A bandeja de Alimentação Manual comporta mais 100 folhas em tamanhos até
320 x 1260 mm. Adicionar uma Bandeja Guia de Papel
para impressão de cartazes e faixas. Todos as três bandejas aceitam vários tipos e gramaturas de papel. A Bandeja
2 e a Bandeja de Alimentação Manual comportam envelopes para impressão in-house e grande variedade de aplicações de correspondência.

5

Bancos de Papel: Escolha o Banco de Papel 1x550 folhas
opcional ou o Banco de Papel maior, de 2x550 folhas, que
aumenta a capacidade de papel para 2.300 folhas, para
acomodar papeis de tamanhos até Ofício e SRA3/320mm.

6

Servidor de Documentos: Acesse instantaneamente até
3.000 arquivos usados com frequência, que residem no
disco rígido do MFP. Crie até 200 pastas pessoais compartilhadas ou protegidas por senha, para armazenar os arquivos
digitais.

7

Bandeja de 1 Escaninho de 125 Folhas: Separe a saída de
impressões, cópias e fax, para que os usuários possam recuperar documentos rapidamente.

8

Unidades de Acabamento Interna e Externas: Crie documentos com acabamento profissional completamente inhouse e economize espaço com a Unidade de Acabamento
Interna de 500 folhas opcional, furador de 2 e 3 furos opcional. Encaderne até cinco folhas de papel sem grampos
usando a Unidade de Acabamento sem Grampeador de 250
folhas Interna opcional. Esta tecnologia exclusiva ajuda a
reduzir os custos de suprimentos, liberar espaço de armazenamento de documentos e reduzir futuras necessidades de
retalhamento de papel. Ou escolha a Unidade de Livretos de
1.000 folhas externa para criar em instantes conjuntos de
documentos de aparência profissional.

9

Suporte a Duas Redes: Use a porta de interface de rede
adicional para se conectar a duas redes diferentes simultaneamente.
Entradas para USB/Cartão SD: Imprima de ou digitalize
para mídia portátil usando a entrada para Cartão SD/USB
padrão, convenientemente localizada no painel de operação. Imprima arquivos TIFF, PDF, JPEG pela mídia removível.

10

11

Navegador de Internet: Beneficie-se do navegador interno
para procurar páginas da Internet diretamente do painel de
operação inteligente e imprimi-las como arquivos PDF.

Impressionante, até a linha de chegada
Escolha os toques de acabamento, que quer aplicar em seus documentos mais importantes. Escolha uma de nossas três poderosas unidades de acabamento que atenda suas necessidades específicas, seja criando materiais para imóveis, publicidade
promocional, plantas de construção ou uma grande variedade de outras apresentações. Cada uma delas simplifica tarefas de
acabamento, para proporcionar uma aparência de alta qualidade, sem altos custos de mão de obra.
Unidade de Acabamento Interna SR3180

Unidade de Acabamento

Unidade de Acabamento Interna SR3130

Capacidade de Papel (Carta)

Unidade do Furador

SR3180 Interna

250 folhas

SR3130 Interna

500 folhas

Opcional

SR3220 Externa

1.000 folhas

Opcional

Especificações Gerais
Método de 4 Cilindros
Processo de Impres.
Velocidade de Cópia/ MP C2004: 20 ppm PB e Cores (Carta)
MP C2504: 25 ppm PB e Cores (Carta)
Impressão
Tempo de Aquecimt. 26 segundos (após ligar o interruptor)
7,1 segundos
Recuperação do
Modo Repouso
MP C2004: 7,6/5,4 segundos
Tempo da 1ª Cópia
MP C2504: 7,5/5,3 segundos
(em Cores e PB)
600 dpi
Resolução de Cópia
Até 999 cópias
Indicador de Quant.
Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF)
Capacidade de Originais: 100 folhas
Tamanho do Original: A5 a A3
Gramaturas do Papel: Simplex: 40 a 128
g/m²; Duplex: 52 a 128 g/m²
Capacidade de Papel Padrão: 2 x 550 folhas + Bandeja de
Alim. Manual para 100 folhas, Máximo:
2300 folhas
1ª Bandeja de Papel: A4
Tamanhos de Papel
2ª, 3ª e 4ª Bandejas de Papel: A6 --- A3,
Suportados
Envelopes
Bandeja de Alimentação Manual: Até
320 x 457 mm, Envelopes
Tamanhos Personalizados: 90 a 320 mm,
Comprimento: 148 a 1260 mm,
Gramaturas de Papel Bandejas Padrão: 60 a 300 g/m²
Bandeja de Alimentação Manual: 52 a
Suportadas
300 g/m²
Unidade Duplex: 52 a 256 g/m²
Comum, Reciclado, Papel Especial 1 a
Tipos de Papel
3,Timbrado, Cartão, Papel Pré-impresso,
Papel de Resma, Papel Revestido de Alto
Brilho, Papel Colorido, Envelopes*,Revestido, Etiquetas** e Transparências**
Padrão
Duplex Automático
Padrão: 500 folhas
Capacidade de
Máxima: 625 folhas (com opcionais)
Produção
25% a 400% em incrementos de 1%
Zoom
587 x 685 x 913 mm (Inclui o ARDF)
Dimensões (LxPxA)
89,2 kg) (inclui o ARDF)
Peso

Unidade de Livreto Externa SR3220

Grampo na Dobra

N/D

N/D

Até 5 folhas

N/D

N/D

Até 15 folhas

120V a 127V, 60Hz, 12A
1,584W ou <; Modo Repouso: 0,8W
MP C2004: 0,7 kWh/semana
MP C2504: 0,9 kWh/semana
Nível de Ruído (Equip. MP C2004: 66,2/30,7 dB
Compl./Modo Inicial) MP C2504: 66,2/30,7 dB
Energia Elétrica
Consumo de Energia
Valor do TEC***

*Somente Bandeja 2 e de Alimentação Manual.
*Somente pela Bandeja de Alimentação Manual.
***Consumo Típico de Eletricidade pelo Procedimento de Teste de Equipamentos de Imagem Qualificado pelo ENERGY STAR

Especificações da Impressora (Padrão)
Intel Atom Process BayTrail-I 1.33 GHz
2 GB de RAM/HD Padrão de 250 GB e
4GB de RAM/HD de 250 GB Opcional
Linguagens de Descrição Padrão: PCL5e, PCL6, PDF
Opcional: Adobe® PostScript®3 ,
de Página
PictBridge, XPS
Padrão: PCL: 45 Fontes escalonáveis +
Fontes Suportadas
13 fontes Internacionais,
Opc.: PostScript 3: 136 fontes Roman
Resolução Máx. de Impr. 1200 x 1200 dpi
Padrão: 1000Base-T/100Base-TX/
Interfaces de Rede
10Base-T Ethernet, USB 2.0 Tipo A (3
Portas), Entrada para Cartão SD no
Painel de Operação
Opcional: IEEE1284/ECP, IEEE802.11
a/b/g/n, USB 2.0 Tipo B
TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protocolos de Rede
Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/
SO/Rede
Server 2008R2/Server2012/Server
2012R2 Unix; Sun Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX,
Citrix Presentation Server4.5/Citrix XenApp5.0 Mac OS X v.10.7 ou mais,
SAP R/3, IBM iSeries AS/400 usando
OS/400 Host Print Transform
Device Manager NX Series, Web
Utilitários
Image Monitor, @Remote
CPU
Memória /HD

Especificações do Servidor de Documentos (Pdr.)
Máximo de Documentos Armazenados
Máximo de Págs./Documento
Capacidade Máxima de Páginas
Quantidade Máxima de Pastas

3000
2000
9000
200

Sem Grampos

N/D

Especificações do Scanner (Padrão)
Digitalização em PB e em Cores a 100
--- 600 dpi, Até 1200 dpi para digitalização TWAIN
Velocid. Digitalização 54 ipm (200 dpi/300 dpi)
(PB e Cor) (Carta)
Área de Digitalização 297 a 432 mm
TIFF em PB: MH, MR, MMR, JBIG2
Método de
em Cores: JPEG
Compressão
Formatos de Arquivo TIFF de Página Única/Multipágina,
PDF, PDF e PDF/A de Alta CompresSuportados
são, JPEG Página única
Digitalizar-para-Email (com LDAP)
Modos de
Digitalizar-para-Pasta (SMB/FTP)
Digitalização
Digitalizar-para-URL
Digitalizar-para-Mídia (USB/Cartão SD)
Digitalização TWAIN de Rede
Resoluções do
Scanner

Especificações do Fax (Opcional)
Tipo
Circuito
Resolução
Velocidade do
Modem
Método Compressão
Velocidade de Transmissão
Velocidade de Digitalização
Discagem
Automática
Capacidade da
Memória (SAF)

ITU-T (CCITT) G3
PSTN, PBX
200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x
400 dpi (com memória SAF opcional)
33,6 bps --- 2400 bps com Redução
Automática
MH, MR, MMR, JBIG
G3: Aproximadamente 2 segundos/pág. (JBIG)
Até 58 spm --- Modos Padrão e Detalhado (A4)
2000 números Discagem Rápida/ Automática; 100 nos Discg. p/Grupos
Padrão: 4 MB (aprox. 320 páginas),
Opcional: 64 MB (aprox. 4800 páginas) com memória SAF opcional

RICOH MP C2004/MP C2504
E S P ECI F I C AÇ Õ E S D O E Q U I P A M E N T O

Recursos de Segurança (Padrão)
Sistema de Segurança por Sobregravação de Dados (DataOverwriteSecurity --- DOSS) Criptografia do HD, Códigos de
Usuário, Suporte a SNMP v3, Locked Print (Impressão Bloqueada), Autenticação de Usuário, Autenticação 802.1x cabeada,
Determinação de Cotas/Limite da Conta, PDF Assinado Digitalmente, etc...

Acessórios de Hardware
Opcionais de Manuseio de Papel
Banco de Papel de Duas Bandejas (PB3220)
Capacidade da Bandj. 1100 folhas (550 folhas x 2 bandejas)
A5 a A3
Tamanho do Papel
Gramaturas do Papel 52 a 300 g/m²
587 x 685 x 247 mm
Dimensões (LxPxA)
Não pode ser instalada com a PB3150, a Mesa de Rodízios Tipo M3 ou o
Gabinete Tipo F.

Banco de Papel de Uma Bandeja (PB3150)
Capacidade da Bandj. 550 folhas x 1 Bandeja
A5 a A3
Tamanho do Papel
Gramaturas do Papel 52 a 300 g/m²
587 x 685 x 120 mm
Dimensões (LxPxA)
É preciso incluir a Mesa de Rodízios Tipo M3. Não pode ser instalada com
a PB3220 ou o Gabinete Tipo F.

Bandejas de Saída e Unidades de Acabamento Opcionais
Bandeja de Alceamento por Deslocamento Interna
(SH3070)
250 folhas (Carta ou menor)
Capacidade da
(A4 a A5)
Bandeja
125 folhas (Ofício ou maior)
(B4 a A3)
A5 a A3
Tamanho do Papel
52 a 300 g/m²
Gramaturas do Papel
Não pode ser instalada com a Unidade de Livretos SR3220, Unidade de
Acabamento Interna ou Unidade do Furador.

Bandeja de um escaninho (BN3110)
A5 a A3
Tamanho do Papel
Gramaturas do Papel 52 a 300 g/m²
Capacid. da Bandeja 125 folhas
A BN3110 também pode ser instalada com as Unidades de Acabamento
Internas SR3130, SR3180 ou SH3070.

Unidade de Acabamento Interna de 500 flhs. (SR3130)
A6 a A3
Tamanho do Papel
Gramaturas do Papel 52 a 300 g/m²
500 folhas (Carta ou menor) (A4)
Capacidade de
250 folhas (Ofício ou maior) (B4 a A3)
Empilhamento
A4 a A3
Tamanho do Papel
para Grampear
52 a 105 g/m²
Gramatura do Papel
para Grampear
50 folhas (A4), 30 folhas (Ofício ou
Capacidade de
maior e/ou Tamanho Misto) ( B4 a A3)
Grampeamento
Superior, Inferior, 2 Grampos
Posições de
Grampeamento
546 x 523 x 170 mm
Dimensões (LxPxA)
Não pode ser instalada com a Unidade de Livreto SR3220, a Unidade de
Acabamento Interna SR3180 ou a Bandeja Deslocamento Interna SH3070.

Unidade de Furador 2/3 Furos (PU3040NA)
(Opcional; Instalado dentro da Unidade de Acabamento Interna SR3130)
A4 a A3
Tamanhos de Papel
para Furar
52 a 169 g/m²
Gramatura do Papel
para Furar
A Unidade de Acabamento Interna SR3130 precisa ser incluída, para que
esse opcional possa ser adicionado.

Unidade de Livreto de 1.000 Folhas (SR3220)
Bandeja de Prova: A6 a A3
Tamanho do Papel
Bandeja de Deslocamento: A6 a A3
Bandeja de Livretos: A4 a A3
Gramaturas do Papel Bandeja de Prova: 52 a 169 g/m²
Bandeja de Deslocamt: 52 a 300 g/m²
Bandeja de Livretos: 52 a 105 g/m²
Bandeja de Prova: 250 folhas (Carta
Capacidade de
ou menor) (A4); 50 folhas (Ofício ou
Empilhamento
maior), (B4 a A3)
Bandeja de Deslocamento: 1000 folhas (Carta ou menor) (A4); 500 folhas
(Ofício ou maior), (B4 a A3)
Bandeja de Livretos: 20 Conjuntos (2 a
5 folhas), 10 Conjuntos (6 a 10 folhas)
e 7 Conjuntos (11 a 15 folhas)
Capacidade de Gram- Grampo Normal: 50 folhas (A4); 30
folhas (Ofício ou maior) (B4 a A3)
peamento
15 folhas
Grampear na dobra

Unidade de Acabamento Interna de 250 fls. sem Grampeador (SR3180)
A6 a A3
Tamanho do Papel
Gramaturas do Papel 52 a 300 g/m²
250 folhas (Carta ou menor) (A4)
Capacidade de
125 folhas (Ofício ou maior) (B4 a A3)
Empilhamento
A4 a A3
Tamanho do Papel
para Grampear
64 a 80 g/m²
Gramatura do Papel
para Grampear
2 a 5 folhas/conjunto
Capacidade sem
Grampos
Em cima, 1 Grampo
Posições de
Grampeamento
435 x 515 x 150 mm
Dimensões (LxPxA)
A SR3180 não pode ser instalada com a Unidade de Livreto SR3220, a
Unidade de Acabamento Interna SR3130 ou a Bandeja Deslocamento Interna SH3070.
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Tamanho do Papel
para Grampear
Gramatura do Papel
p/Grampear
Posições de
Grampeamento
Dimensões (LxPxA)

Grampo Normal: A4 a A3
Grampeamento na Dobra: A4 a A3
52 a 105 g/m²
Superior, Inferior, 2 Grampos, Livreto
563 x 620 x 960 mm

Requer a instalação da Unidade Ponte BU3070.
O Banco de Papel de Duas Bandejas PB3220 precisa ser incluída, para que
esse opcional possa ser adicionado. Não pode ser instalada com a PB3150.

Unidade de Furador 2/3 Furos (PU3050NA)
(Opcional; Instalada dentro da Unidade de Acabamento Interna SR3220)
A5 a A3
Tamanhos de Papel
para Furar
52 a 256 g/m²
Gramatura do Papel
para Furar
A Unidade de Livretos de 1000 folhas SR3220 precisa ser incluída, para
que esse opcional possa ser adicionado.

Acessórios Opcionais
Bandeja guia de Papel de Cartazes Tipo M19, Mesa de Rodízios
Tipo M3, Unidade Ponte BU3070, Gabinete Tipo F, Cartão de
Impressão Direta de Câmera Tipo M19, Suporte do Leitor de
Cartão Tipo 3352, Placa de USB Estendida Tipo M19, Suporte
para Teclado Externo Tipo M19, Unidade de Conexão do Fax
Tipo M19, Unidade de Memória de Fax Tipo M19 64MB, Conversor de Formato de Arquivo Tipo M19, Unidade de Interface
G3 Tipo M19, Unidade de Interface IEEE 802.11a/g/n Tipo M19
Placa de interface IEEE 1284 Tipo M19, Unidade Extensora da
Área de Imagem Tipo M19, Suporte do Contador Chave Tipo
M3, Unidade de Memória Tipo M19 4GB, Leitor de Cartão NFC
Tipo M19, Unidade OCR Tipo M13, Unidade de Interface do
Contador Tipo M12 opcional, Unidade Postscript3 Tipo M19,
Filtro de Tensão XG-PCS-15D, Unidade Leitora de Cartão Inteligente Embutida Tipo M19, Servidor de Dispositivo USB opcional
Tipo M19, Impressão Direta de XPS Tipo M19 Opcional, Fax Opcional Tipo M19
Alguns opcionais podem não estar disponíveis por ocasião do lançamento.
Especificações sujeitas a modificações sem aviso prévio.
Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças e
suprimentos originais Ricoh.

