Máy Photocopy màu RICOH Pro
C5100s
Giới thiệu về Ricoh Pro C5100s
Sự kết hợp giữa tốc độ và chất lượng trong một chiếc máy
Photocopy màu chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng Ricoh đã
thành công khi mang lại lợi thế rõ ràng khi ra mắt model Pro
C5100s. Máy Photocopy màu kỹ thuật số Ricoh Pro C5100s sử dụng
công nghệ laser tiên tiến để tạo ra tốc độ cao trong việc hiển
thị màu sắc, đặc biệt trong các văn phòng và bộ phận đồ họa có
khối lượng lớn.

Được thiết kế đặc biệt cho chất lượng cao với độ phân giải lên
tới 1200 x 4800 dpi, chi phí đầu ra thấp trong môi trường sản
xuất lớn, máy in kỹ thuật số màu Ricoh Pro C5100s kết hợp tốc
độ đáng kinh ngạc với trình điều khiển trực quan và khả năng
tiên tiến. Bạn có thể tạo ra hình ảnh đặc biệt với màu sắc
sống động và rõ nét với một khoảng màu rộng trên đa dạng các

loại giấy mà không ảnh hưởng đến sự thuận tiện, không gian
hoặc tài nguyên. Chuyên để thực hiện những công việc cao cấp,
chuyên nghiệp trong văn phòng và chia sẻ chúng một cách nhanh
chóng và tiết kiệm. Máy in công suất lớn, sản xuất linh hoạt,
dễ sử dụng này có thể được sử dụng như một thiết bị chính
trong dây chuyền in ấn hoặc như một hệ thống bổ sung với chi
phí đặc biệt tiết kiệm.
Ricoh Pro C5100s biến chiếc máy Photocopy thông thường của bạn
thành một cổng thông tin, trung tâm chia sẻ và xử lý dữ liệu
bằng cách kết nối với Cloud Server từ điện thoại thông minh,
máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác của bạn và sử dụng
các hệ thống này để in, chia sẻ và khám phá toàn bộ giá trị
của sự tiện lợi theo cách của chính bạn. Đây là tính năng được
Ricoh nghiên cứu và đưa vào áp dụng cho toàn bộ các model
trong phân khúc Color Series để đáp ứng cuộc cách mạng 4.0
đang nở rộ.
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Photocopy, lý do đơn giản vì:
✔ Công suất lớn: Lên tới 300.000 copy/tháng
✔ Khả năng chứa giấy khủng: Lên tới 4.300 tờ cùng lúc
✔ Độ phân giải cao chưa từng có: 1200 x 4800dpi
✔ Khả năng kéo giấy mạnh mẽ, có thể in được giấy Couche C lên
tới 300gsm.
✔ Khả năng xử lý bản in đa dạng: thiếp cưới, card visit, hóa
đơn giấy carbon, brochure, catalogue, decal, v.v…
Liệu chừng đó đã đủ làm bạn hài lòng? Nếu bạn đã từng dùng qua
các model máy Photocopy màu trước của Ricoh như MP C6502, tôi
dám chắc bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt từ tính năng cũng như
chất lượng bản in của Pro C5100s
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y đã qua sử dụ
ng hà
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Ricoh Pro C5100s được sản xuất nhằm đáp ứng công việc đòi
hỏi máy phải làm việc liên tục ở cường độ cao. Tốc độ xử lý
nhanh chóng với bộ nhớ Ram lên đến 2.5GB. Được tương thích với
các phần mềm kiến trúc, phần mền Java (J2ME). Khác với dòng
máy văn phòng, Ricoh Pro C5100s được thiết kế thêm hệ thống
hồi mực, tận dụng tối đa lượng mực đưa vào chu trình sao chụp
của máy.
Thông số kỹ thuật:
Ricoh Pro C5100s
Tốc độ in:
Ngôn ngữ in

65 trang / phút

:

Tùy chọn

PCL5c , PCL6c, XPS , PDF
:

Adobe PostScript3

Độ phân giải :
Giao Diện

:

1200 x 4800 dpi
USB 2.0 , Wireless
Bluetooth Gigabit Ethernet.

Thời gian khởi động :
Phóng to

:

299 giây.
25 – 400%

Bộ nhớ

:

2.5GB

Ổ cứng

:

640GB

Tray giấy tiêu chuẩn:

Tray 1
x 550 tờ

Tray phụ

:

Tối đa
Khổ giấy in

:
:

LAN,

: 2 x1,250 tờ Tray 2,3 : 2
250 tờ
8250 tờ
A6 đến 33 x 49 cm

Tray giấy tiêu chuẩn :
Tray tay
Tờ gấp

:

52 – 300 gsm
:

Kích thước máy( WxDxH) :
Trọng lượng máy:
Điện năng tiêu thụ:
Chế độ ngủ

52 – 256 gsm

:

2000 tờ
75 x 88 x 122.5 cm
241 kg
2.4 kw
0.68 w

Bảo hành cho Ricoh Pro C5100s
Việt Số Hóa bảo hành 12 tháng cho tất cả máy photocopy bán
ra, trong đó có Ricoh Pro C5100s. Thời gian bảo hành bắt đầu
vào ngày máy photocopy được bàn giao cho khách hàng. Như vậy,
người mua có nhiều thời gian để máy photocopy được cài đặt bàn
giao bởi một kỹ thuật viên được đào tạo bài bản của Việt Số
Hóa. Trong quá trình vận chuyển, những rung động ảnh hưởng đến
máy có thể xảy ra. Điều này có thể dẫn đến sự cần thiết phải
thực hiện những điều chỉnh khi máy photocopy đến nơi. Vì lý do
này, Việt Số Hóa chịu trách nhiệm hoàn toàn cho máy
photocopy khách hàng đã mua bị hư hỏng do vận chuyển, trách
nhiệm của chúng tôi bao gồm thay thế cho tất cả các bộ phận bị
mất hoặc bị vỡ và linh kiện tiêu hao trong vòng 15 ngày đầu
tiên sau khi giao hàng. Bất kỳ bộ phận không tiêu hao được bảo
hành 1 năm sau 15 ngày bảo hành đầu tiên.

