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MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF är den perfekta 

dokumentlösningen: en färg-MFP med hög prestanda. Hög produktivitet, snabba körtider 

och smarta kostnadsbesparingar. Allt förstärkt med ett intuitivt gränssnitt packat med 

effektiva arbetsflöden och anslutningsfunktioner. Dessa multifunktionsmaskiner uppfyller inte 

bara internationella säkerhets- och miljöstandarder. De låter dig avgöra hur miljöanpassad 

och säker din arbetsplats ska vara med tillval för informationssäkerhet, efterlevnad och 

energibesparing.

• 45/55 färgutskrifter/-kopior per minut 

• Höghastighetsskanning: läser dubbelsidiga dokument i ett svep (modellerna MP C4502SPDF /

MP C5502SPDF)

• Internationell säkerhetsstandard och högsta betyg i miljöanpassning

• Smart design: utseende och användarvänlighet

• Anpassningsbar startsida för egna genvägar och favoriter

Morgondagens dokumentlösning redan 
idag



Maximera ditt arbetsflöde och säkerheten

Minimera kostnader och miljöpåverkan 

Intuitiv användarpanel
Med en anpassningsbar användarpanel visas din personliga startsida 
med dina val och inställningar. Tangenten Startsida tar dig tillbaka 
till startsidan. En integrerad USB-/SD-port låter dig arbeta från ett 
externt lagringsmedia. En vinklingsbar panel ser till att alla användares 
ergonomi är säkerställd.

Vidareutvecklad intern controller 
Kvotinställningar per användare eller användargrupp gör det enkelt att 
hantera enhetens driftskostnader. Controllern som kombinerar effektivitet 
och hållbarhet har även en miljöanpassad indikator som visar historik för 
pappersinställningar, vilket ger en effektiv användning. USB-/SD-porten 
ger enkel utskrift av PDF, JPEG och TIFF-filer.

Kortare körtider, lägre energiförbrukning och mindre 
En pålitlig kuvertmatning med bättre utskriftskvalitet. Snabb återställning 
från viloläge gör att enheten är klar att användas snabbare. Sparar din 
tid och minskar miljöpåverkan ytterligare.

Säkerheten i första rummet
Du höjer din informationssäkerhet med funktioner för kopieringskontroll 
som förhindrar obehörig kopiering av dokument. Förbättrad 
kryptering (AES256bi, SHA2) och hårddiskkryptering för skanning 
och hårddisksäkerhet höjer säkerheten ytterligare. Säker skanning till 
webbmail via SMTP med krypterad SLL höjer säkerheten ytterligare ett 
snäpp.



Kontorslogistik
Underlättar och organiserar många standarduppgifter för att öka och 
förbättra kapaciteten. Förenkla kopiering och distribution med möjlighet 
att Skanna i färg till e-post, PDF, FTP, SMB, NCP, USB/SD och URL. 
En bannersida separerar jobben utan att den räknas in i den totala 
utskriftsstatistiken. Samtidigt som utskriftskvoter per användare eller 
grupp minskar energikostnader och miljöpåverkan.

Håller arbetsflödet flytande

Effektiv och hårt arbetande
45/55 färgutskrifter per minut gör att jobben går snabbt att slutföra. 
Större papperskassetter och en dokumentmatare med högre 
effektivitet snabbar på körtiderna. Användare kan förhandsgranska 
skannade dokumnet för att kontrollera data innan överföring, potentiella 
överföringskostnader och kritiska fel kan undvikas.

Prioritera rätt 
Den automatiska jobbpromotorn går vidare till nästa utskriftsjobb 
om ett köbildande feljobb dyker upp. Du kan prioritera uppgifter från 
sidoinmatningsfacket, schemalägga utskrifter vid mindre belastade 
tidpunkter och skriva ut PDF- och TIFF-filer direkt från ett USB-minne 
med ett enkelt kommando. Dessa multifunktionsenheter klarar även 
tidskrävande administrativa uppgifter som att numrera juridiska och 
medicinska dokument.



Lite underhåll, hög tillgänglighet 
Hela fronten kan öppnas för lätt åtkomst och enkel papperspåfyllning 
vilket också gör det enkelt att ta bort eventuella pappersstopp. 
Tillgänglighet och användarvänlighet har också förbättrats för 
rullstolsburna genom att skannerenheten kan separeras från maskinen 
(tillval), lättviktskassetter, extra handtag och ett enkelt tonerbyte.

Med fokus på sista raden 

Högre standard och lägre kostnader
Smarta skrivartillval som levererar professionell efterbehandling leder 
till att färre jobb måste outsourcas och det spar tid, kraft och kostnader. 
Det finns efterbehandlare som häftar 1 000 och 3 000 ark samt en 
häftesefterbehandlare för 2 000 ark. Lägg till en hålslagsenhet som 
skapar 2, 3, 4 eller ett skandinaviskt hålslag och som färdigställer 
dokument för bindning.



Inspirerande design
Konceptet med två färger ger intuitiv användning där delar som 
används ofta är mörkgrå. Det nya och kompakta kubformatet ger ökad 
flexibilitet för alla kontorsutrymmen. Prydliga och lättanvända menyer 
visas på en stor display.

Enkla lösningar för komplexa uppgifter

Prestandahöjande programvaror
Ett utbud av smarta programvaror optimerar din MFPs prestanda. Från 
GlobalScan-NX som gör skanning enkelt till @Remote som samlar 
driftinformation för att underlätta hantering och styrning av enhetens 
produktionseffektivitet. De beställer själv ny toner, för maximal drifttid.

Grönare design
Nashuatecprodukter följer Energy Star-direktiven, dvs. driften av 
din enhet producerar mindre CO2. De har miljöanpassade och 
kostnadsbesparande funktioner som snabb duplexutskrift, extra 
energibesparande viloläge och en låg tonerförbrukning som sparar tid, 
papper och energi. Samtidigt som system för papperskvoter hjälper dig 
att skapa egna miljökrav för ert kontor.



Viktiga funktioner för affärskommunikation

1   Enkel åtkomst & intuitiv användning via LCD-
skärmen i färg

2   Autoreverserande dokumentmatare för 100 ark 
hanterar enkel- och dubbelsidiga original med 
lätthet.

3   Höghastighetsskanning: läser dubbelsidiga 
dokument i ett svep (SPDF-modeller)

4   Med två standardkassetter för 550 ark behöver 
du inte fylla på papper så ofta och håller din 
produktivitet uppe.

5   Ett sidoinmatningsfack för 100 ark som 
standard ger dig möjlighet att använda en stor 
mängd papperstyper och pappersformat.

6   2 tillvalskasseter för 550 ark vardera eller 2 
stormagasin för 1 000 ark vardera erbjuder en 
mängd olika papperskällor som alternativ,

7   Ett stormagasin för 1 200 ark höjer din 
produktivitet ytterligare.

8   En häftesefterbehandlare för 2 000 ark och 
flera hålslagskit ger dig en rad möjligheter för 
efterbehandling.
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MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF
TEKNISK SPECIFIKATION

www.nashuatec.com

ISO9001-certifierad, ISO14001-
certifierad
Alla märkes- och/eller produktnamn 
är registrerade varumärken och tillhör 
respektive ägare. Specifikationer och 
utseende kan ändras utan föregående 
meddelande. Den aktuella produktens 
färg kan avvika något från den färg 
som visas i broschyren. Bilderna i 
den här broschyren är inte riktiga 
fotografier och smärre skillnader 
avseende detaljer kan förekomma.
Copyright © 2012 Ricoh Europe 
PLC. Alla rättigheter förbehålles. 
Denna broschyr, dess innehåll och/
eller layout får inte ändras och/eller 
anpassas, kopieras helt eller delvis 
eller införlivas i annat arbete utan 
föregående skriftligt godkännande 
från Ricoh Europe PLC.

ALLMÄNT
Uppvärmningstid:  19/19/21/21 sekunder
Första utskrift:  Fullfärg:     5,7/5,7/4,8/4,8 sekunder 

Svartvitt: 3,6/3,6/3,1/3,1 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet:  Fullfärg: 45/45/55/55 sidor per minut 

Svartvitt: 45/45/55/55 sidor per minut
Minne:  Max: 2 000 MB
Mått (B x D x H):  670 x 682 x 895 mm
Vikt:  130/133/130/133 kg
Strömförsörjning:  220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR
Kopieringsprocess:  Torrt elektrostatiskt överföringssystem
Multikopiering:  Max [copier_multiple_copying] kopior
Kopians upplösning:  600 dpi
Zoom:   Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE
Skrivarspråk:  Standard: PCL5c, PCL6, PDF 

Tillval: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Upplösning:  300 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi
Gränssnitt:  Standard: USB 2.0, Sdkortplats, Ethernet 

10 base-T/100 base-TX 
Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst 
LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, 
Ethernet 1000 Base-T

Nätverksprotokoll:  Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6)  
 Option: IPX/SPX

Windows®-miljöer:  Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 
7, Windows® Server 2003, Windows® 
Server 2008, Windows® Server 2008R2

Mac-operativsystemmiljöer:  Macintosh OS X v10.2 eller senare
Unix-miljöer:   UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10  

HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 
IBM® AIX: 5L v5.3, v6.1, v7.1

Novell® Netware®-miljöer:   v6.5
SAP® R/3®-miljöer:   SAP® R/3®

SKANNER
Avläsningshastighet:   Max 67 original per minut
Skanningsupplösning:  Max: 1 200 dpi
Medföljande drivrutiner:   Network TWAIN
Skanna till e-post:   SMTP, POP, IMAP4
Skanna till mapp:   SMB, FTP, NCP

FAX
Anslutning:   PSTN, PBX
Kompatibilitet:   ITU-T (CCITT) G3
Upplösning:   Standard: 8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100 dpi 

Tillval: 8 x 3,85 rad/mm, 400 x 400 dpi
Överföringshastighet:   2 sekunder
Modemhastighet:   Max: 33,6 Kbps
Skanningshastighet:   0,7 sekunder
Minneskapacitet:   Standard: 4 MB 

Max: 28 MB

PAPPERSHANTERING
Rekommenderad pappersstorlek:   A3, A4, A5, A6, B4, B5
Papperskapacitet:   Max: 4 400 ark
Papperskapacitet (utmatning):   Max: 3 625 ark
Pappersvikt:   52 - 300 g/m²

MILJÖ
Effektförbrukning:   Max: 1 700 W 

Driftseffekt: 900 W 
Beredskapsläge: 116/127/116/127 W 
Vänteläge: 86/98/86/98 W 
Viloläge: 1,4/1,5/1,4/1,5 W 
TEC (Normal elkonsumtion): 
2,19/2,19/2,77/2,78 kW/h

PROGRAMVAROR
Standard:   SmartDeviceMonitor, Web 

SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Tillval:   GlobalScan NX, Programpaket för 

kortautentisering, Unicode Fontpaket för 
SAP, Remote Communication Gate S Pro

TILLVAL
Originallock, Specialhantag för enklare åtkomst som tillval, 2 kassetter för 
550 ark vardera, Stormagasin för 1 200 ark, Stormagasin för 2 000 ark, 
Transportenhet, Efterbehandlare för 1 000 ark, Efterbehandlare för 3 000 
ark, Häftesefterbehandlare för 2 000 ark, Hålslagskit, Internt växelfack, 
Internt utmatningsfack, Sidofack, Kuvertmatare, Netware, Pictbridge, 
Webbläsare, Gränssnittsenhet för räkneverk, Filformatskonverterare, Fäste 
för nyckelräkneverk, Fäste för kortläsare, Säkerhetsenhet för kopieringsdata, 
Faxa anslutningsenhet, 2:a G3-port, Scanner Accessibility Unit, Netware, 
Nedre skåp

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om 
modellers tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.


