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Інтелектуальні пристрої Ricoh

Технології, які 
зростають 
разом з вами
Відкрийте для себе динамічні 
інтелектуальні рішення
Ricoh для ефективного 
робочого середовища. Наша 
нова серія інтелектуальних 
пристроїв - правильний вибір 
для підприємств, які піклуються 
про своє майбутнє.

Вам більше не має необхідності купувати нові пристрої, щоб

йти в ногу з технологічним прогресом. Інтелектуальні 

пристрої Ricoh завжди будуть актуальними завдяки 

оновленням, які завантажуються безпосередньо на 

пристрій, тому можливості пристрою зростатимуть по мірі 

розвитку вашого бізнесу.

Встановлюйте останні оновлення, функції і застосунки по 

мірі необхідності, і ваші пристрої без проблем впораються з 

завданнями будь-якої складності - і сьогодні, і в 

майбутньому. 

Наші нові інтелектуальні пристрої оптимально поєднують 

передові технології і високу надійність,  забезпечуючи

чудову якість друку і безпеку конфіденційних даних.
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Масштабовані інтелектуальні рішення

По мірі розвитку вашого бізнесу 
зростає і  потреба в технологіях, 
здатних підтримати такий розвиток. 
Саме тому компанія Ricoh змінила 
свій підхід до впровадження 

цифрових і друкарських технологій 
- тепер всі необхідні технологічні 
досягнення будуть завжди у вас під 
рукою.

Розумна масштабованість
Завдяки прямому доступу до новітніх технологій

функціональні можливості ваших пристроїв будуть

розширюватись по мірі зростання вашого бізнесу.

Відповідність вимогам бізнесу
Серед застосунків і програмних рішень, які 

пропонуються до наших інтелектуальних 

пристроїв, виберіть такі, які дозволять їм 

забезпечити робочий процес, необхідний для 

вирішення наявних виробничих завдань.

Інтелектуальні пристрої Ricoh
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Інтелектуальні пристрої Ricoh: Масштабовані. 
Безпечні. Екологічні. Зручні.

Технології, що зростають разом з вами     
Просто додавайте програмні рішення, застосунки і хмарні 

сервіси по мірі необхідності і оптимізуйте процеси 

документообігу, допомагаючи своїм співробітникам 

прискорити робочі процеси, підвищити продуктивність і 

захистити дані.

Технологія Always Current Technology від Ricoh дозволяє

завантажувати і встановлювати нові функції, застосунки і 

поновлення відразу на пристрій. Немає необхідності

звертатися за допомогою до фахівця або очікувати 

закінчення дії договору. Ви можете швидко і без

зайвих зусиль налаштувати пристрій під свої потреби у 

зручний для вас час.

Інтелектуальні пристрої Ricoh 

можна підключити до зовнішніх 

хмарних сервісів або сторонніх 

застосунків за допомогою рішень 

Ricoh з автоматизації робочих 

процесів. Паперові документи можна 

легко перетворити в цифровий 

формат: просто скануйте і 

відправляйте в хмарний сервіс 

DropBox™, Sharepoint™ або в папку 

корпоративної мережі. Крім того, по 

мірі виникнення нових сервісів ви 

зможете швидко отримати доступ 

до нових функцій.

Інтелектуальні пристрої Ricoh

Наші нові інтелектуальні пристрої не тільки гарантують високий рівень якості, 
надійності і безпеки даних, стандартний для всіх рішень Ricoh, а й надають 
доступ до останніх технологій.
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Інтелектуальні пристрої Ricoh

Висока якість, зручний доступ та 

продуктивність
Інноваційні технології друку від Ricoh забезпечують 

чіткість тексту і натуральність кольорів без надмірної 

насиченості, незмінно гарантуючи високу якість друку.

Інтелектуальні пристрої Ricoh - не просто чудова друк. 

Вони є «серцем» документообігу вашої компанії. 

Переведіть свої документи в цифровий формат, щоб 

забезпечити швидкий і безпечний доступ до потрібної 

інформації. За допомогою Ricoh Smart Device Connector 

і інших мобільних застосунків можна без проблем 

підключатися до смарт-пристроїв для зручної роботи з 

документами, їх друку і сканування.

Завдяки широкому вибору лотків і 

різним фінішним опціям можна 

створювати друковану продукцію 

професійного рівня і при цьому 

заощаджувати час, 

автоматизувати робочі процеси і 

скоротити витрати на послуги 

сторонніх фахівців.

Якщо вам знадобиться компактний 

вбудований фінішер, дирокол або 

степлер, у компанії Ricoh знайдеться 

потрібне рішення. При неперервному 

друкуванні великих завдвань можна 

обійтися без поповнення паперу, 

встановивши додаткові лотки 

необхідної ємності.
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Інтелектуальні пристрої Ricoh

Дійсно зручні пристрої з функцією розумної 

підтримки
Зручна смарт-панель управління забезпечує швидкий доступ 

до всіх функцій наших пристроїв. Її інтуїтивно зрозумілий 

інтерфейс можна порівняти з  роботою смартфонів і 

планшетів. Більшість пристроїв Ricoh обладнано смарт-

панелями управління, робота з якими не вимагає отримання 

нових знань і навичок. На панель можна встановити логотип 

компанії і налаштувати параметри індивідуально для кожного

користувача, щоб забезпечити миттєвий доступ до часто 

використовуваних функцій.

Якщо вам потрібна допомога при роботі на нашому 

інтелектуальному пристрої, нові можливості розумної 

підтримки Ricoh допоможуть швидко врегулювати 

будь-які питання. За допомогою рішення RemoteConnect 

Support наші фахівці можуть віддалено підключитися до 

пристроїв Ricoh і швидко усунути проблему, мінімізуючи 

час простою. Спеціаліст служби підтримки може також 

дистанційно керувати смарт-панеллю і давати поради з 

питань використання пристрою в режимі реального часу.

Керівники ІТ-відділів великих компаній 

можуть використовувати інтуїтивно 

зрозумілий інструмент дистанційного 

керування панеллю для отримання 

доступу до всіх корпоративних 

пристроїв, а також для швидкого і 

простого вирішення виникаючих 

проблем по локальній мережі. Веб-

довідка та навчальні відеоролики, 

доступні для перегляду з панелі 

управління, дозволяють швидко 

виконувати прості завдання, 

наприклад заміну тонер-картриджа.
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Інтелектуальні пристрої Ricoh

Надійний захист даних

Інтелектуальні пристрої Ricoh відповідають нашій глибокій 

прихильності принципам захисту даних. Всі наші цифрові 

пристрої створюються в першу чергу з урахуванням 

найсуворіших вимог безпеки. Так завжди було і буде.

Важливо відзначити, що високий рівень безпеки не 

знижує інноваційний потенціал, продуктивність і

функціональність пристроїв, дозволяючи співробітникам

зосередиться на своїх прямих обов'язках і не витрачати 

час на додатковий захист даних.

Ricoh допомагає захистити корпоративні дані на всіх

етапах їх життєвого циклу - від рішень по аутентифікації 

користувача, що перешкоджає перегляду, копіюванню 

або відправці конфіденційних документів неавтори-

зованими користувачами, до послуг з видалення даних з 

жорсткого диска після закінчення експлуатації пристрою. 

Система повного видалення тимчасових даних 

DataOverwriteSecurity System (DOSS) від Ricoh призначена 

для видалення інформації на жорсткому диску, після 

обробки документів при роботі з принтером, копіювачем, 

сканером або факсом. Крім того, ви можете захистити 

конфіденційні документи за допомогою функції 

захищеного виведення даних Streamline NX, що 

забезпечує доступ до завдань друку тільки власникам 

документів.

Компанія Ricoh пропонує цілий ряд 

пристроїв, сертифікованих за 

стандартом безпеки IEEE 2600, при 

цьому ми постійно оновлюємо 

продуктову лінійку відповідно до вимог 

замовників.

Стандарт безпеки IEEE 2600 

встановлює мінімальні вимоги до 

функцій захисту даних, які використо-

вуються в пристроях. Високий рівень 

захисту документів забезпечується на 

принтерах і багатофункціональних 

пристроях.
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Інтелектуальні пристрої Ricoh

Турбота про навколишнє середовище          

Співпрацюючи з Ricoh, ви вибираєте екологічні

рішення, які дозволяють знизити шкідливий вплив на

навколишнє середовище. Інтелектуальні пристрої Ricoh

відрізняються одним з найнижчих рівнів енерго-

споживання в своєму сегменті як по стандартному 

споживання електроенергії, так і за фактичною 

споживаною потужністю. Передбачено автоматичне 

вимкнення живлення (Auto Off) за таймером, що знижує 

споживання електроенергії, операційні витрати і викиди 

вуглекислого газу при перебуванні пристрою в режимі 

готовності, а швидкий вихід з режиму очікування гарантує 

високу продуктивність. 

Функціональні можливості Resource Smart

дозволяють оптимізувати утилізацію відходів при

повторному використанні цінних ресурсів з метою

зниження витрат і скорочення шкідливих викидів.

Продукти Ricoh незмінно відповідають 

світовим стандартам ефективного 

використання енергії та ресурсів. Наші 

кращі пропозиції щодо забезпечення 

ефективного соціального розвитку 

засновані на принципах інклюзивності, 

благополуччя кінцевого користувача і 

перетворення стилю роботи з метою 

формування нових, більш екологічних 

методів роботи.
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Чому Ricoh
Ricoh розширює можливості цифрових робочих місць, використовуючи 
інноваційні технології та послуги, що дозволяє людям працювати розумніше.

Лідер ринку
Понад 80 років Ricoh є інноваційним та провідним 

постачальником рішень для управління документами, 

ІТ-послуг, комерційної та промислової поліграфії, 

цифрових камер та промислових систем.

Безпека та сертифікація
Ricoh має сертифікат ISO 27001 та прагне дотримуватися 

умовам системи управління інформаційною безпекою 

(СУІБ - ISMS). Ця сертифікація є міжнародним 

стандартом, який описує найкращі практики для СУІБ.

Задоволений клієнт
Задоволення наших клієнтів є нашим пріоритетом. Ось 

чому ми пропонуємо своїм клієнтам послуги нашої 

команди експертних консультантів, техніків та 

допоміжного персоналу, які завжди допоможуть у разі 

потреби.

Інтелектуальні пристрої Ricoh
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Стислий огляд пристроїв
Інтелектуальні пристрої Ricoh
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Умовні позначення
Функції Під'єднання

Швидкість Завантаження паперу

Копіювач Бездротове з'єднання Смарт-панель управління

Контролер EFI 

Принтер

Сканер

Сторінок за хвилину Максимальний запас паперу

Факс

25 4,700

Серія Моделі Можливості Швидкість Під'єднання Запас паперу Кінцева обробка

Колір 

Низький обсяг друку

RICOH IM C2000A
RICOH IM C2000

RICOH IM C2500A
RICOH IM C2500

20 2,300
аркушів

Брошурування 
Підлоговий фінішер 
Безшовне скріплення

25

Середній обсяг друку

RICOH IM C300 2,000

RICOH IM C300F
2,000

RICOH IM C400F
43 2,300

RICOH IM C400SRF 
43 2,300

Зшивання

RICOH IM C3000A
RICOH IM C3000

RICOH IM C3500A
RICOH IM C3500

4,700 Брошурування 
Підлоговий фінішер 
Гібридний фінішер 
Фальцювання 
Безшовне скріплення

35

Великий обсяг друку

RICOH IM C4500A
RICOH IM C4500

RICOH IM C5500A
RICOH IM C5500
RICOH IM C6000

45 4,700 Брошурування 
Підлоговий фінішер 
Гібридний фінішер 
Фальцювання 
Безшовне скріплення

55 60

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів



Стислий огляд пристроїв
Інтелектуальні пристрої Ricoh
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Умовні позначення
Можливості Підключення

Швидкість Завантаження паперу

Копіювання Бездротове підключення Смарт-панель управління

Контролер EFI

Друк

Сканування

Швидкість (сторінок за хвилину) Максимальне завантаження паперу

Факсування

25 4,700
аркушів

Серія Моделі Можливості Швидкість Під'єднання Запас паперу Кінцева обробка

Колір

Великий обсяг друку

RICOH IM C530FB
RICOH IM C530F

53 3,250

Вбудований фінішер

RICOH IM C6500                  
RICOH IM C8000 65 8,100

Брошурування 
Зшивання    
Перфорація  
Підлоговий  фінішер 
Фальцювання
Вставка обкладинок
Буклет-мейкер
Перфорація GBC

80

Ч&Б

Низький обсяг друку

RICOH IM 2702 27 1,600

Середній обсяг друку

RICOH IM 350
RICOH IM 350F
RICOH IM 430F

35 2,100

43

Великий обсяг друку

RICOH IM 550F
RICOH IM 600F
RICOH IM 600SRF

55 2,600

Зшивання
60

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

стор/хв
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