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svartvitt och  
fullfärg80

Pro C5300s

svartvitt och  
fullfärg65

sidor per minut





Den kvalitet och  
tillförlitlighet som du  
behöver, med den storlek och 
prisbild som du vill ha.
RICOH Pro C5300s/C5310s är maskiner i rätt storlek. De kombinerar högkvalitativa 
färger, exceptionell mediehantering och kraftfulla prestanda med en rad olika 
efterbehandlingsalternativ. Med hastighet i proffsklass och avancerade tekniker får du 
ett komplett paket. Och allt på en liten yta.

Välj till och dra nytta av fler möjligheter.

• Hög produktivitet med utmatning upp till 80 sidor per minut i fullfärg

• Exceptionell bildkvalitet med VCSEL-teknik; upplösning på upp till 2 400 × 4 800 dpi

• Bästa mediestödet i klassen; specialpapper, långa ark och tjocka media 

• Noggrann registrering och färgöverensstämmelse för högkvalitativa jobb

• Automatisk duplex upp till 330 × 487 mm och vikter upp till 360 g/m2

• Intuitiv användarkontroll med 10" stor och smart användarpanel (SOP)

• Stor flexibilitet med många olika val för efterbehandling 

• Välj den Ricoh- eller EFI-controller som passar arbetsflödet

• Integrera med Ricohs programlösningar för att vara effektiv med mätbara resultat, hela 
vägen från prepress till tryckjobb och enhetshantering 



Rätt funktioner. 
Rätt storlek. På rätt plats.

Reklambyråer
Förstärk din konkurrenskraft med en kompakt, 
högkvalitativ färgskrivare som är lättanvänd och kräver 
minimalt med underhåll.

• Var alltid redo för professionella presentationer som 
visar dina geniala idéer i livfulla färger och knivskarp 
bildkvalitet.

• Ge arbetsgrupperna möjlighet att utveckla sin 
kreativitet och genomföra sina idékoncept på fler 
medier.

• Producera material till förtjusta kunder och förse ditt 
tryckeri med provtryck som låter era visioner komma 
till sitt fulla uttryck.

• Dra fördel av en praktisk, professionell 
efterbehandling i integrerad design.

I egen regi 
Utför fler arbeten inom ditt eget företag och fortsätt 
att vara en viktig resurs med ett prisvärt system som 
förbättrar produktivitet och effektivitet. 

• Överträffa kundernas förväntningar med exakt 
registrering och möjlighet att matcha fler färger.

• Erbjud fler program  som stöd för en mängd olika 
medier, däribland specialpapper, syntetmaterial, 
kuvert och långa ark.

• Gör snygga broschyrer med professionell 
efterbehandling, kursbeskrivningar, reklammaterial 
och mycket mer, med registerflikar och tjocka 
omslag.



Tryckerier
Avlasta högvolymsystem från korta serier för att 
balansera arbetsbelastningen och förbättra marginaler.

• Kör kundprover för specialjobb som kräver 
godkännande av färgmatchning.

• Hantera panikjobb och tillfälliga toppbelastningar 
med ett högkvalitativt, pålitligt system.

• Print-on-demand-jobb som t.ex. flygblad, inbladning 
och vykort på bestruket media och tjockt papper.

Franchise/Print-for-pay: 
Utöka din verksamhet med en särskild färgskrivare 
som klarar av många olika medier med lätthet.

• Tillförlitliga prestanda och intuitiva kontroller gör 
systemet lätt att använda för all personal.

• Erbjud nyansrika färger, exakt registrering och 
högkvalitativ bildreproduktion till kundvänliga priser. 

• Erbjud kunderna unika tryck på specialpapper och 
producera prisvärda on-demand-produkter på 
långa ark.

Satsa på den teknik som behövs för att uppnå produktivitets- och vinstmål 
i ditt framgångsrika företag. Kräv högkvalitativa produkter som uppfyller 
kraven från dina viktigaste kunder. 
Med RICOH Pro C5300s/C5310s uppfyller du alla krav - med briljant resultat.



Konfigurera en verklig 
helhetslösning med robusta 
efterbehandlingsalternativ 
och programvara som  
matchar ditt arbetsflöde.

Kraftfulla digitala 
styrsystem för att hantera 
ditt arbetsflöde.
Med standardleveransen av RICOH Pro C5300s/
C5310s följer Ricohs mångsidiga GW-controller 
och två unika EFI-alternativ kan erbjudas. Den 
inbyggda Fiery E-27B erbjuder pålitlig jobb- och 
färghantering och den serverbaserade Fiery 
E-47B står för ännu mer kraft, prestanda på en 
högre nivå och kontroll över arbetsprocessen - 
från färdigställning till leverans.

1    Producera egna broschyrer i fullfärg inline: 
Välj häftesefterbehandlaren SR5120 för 3 500 ark 
och producera sadelhäftade broschyrer på upp till 
30 ark/120 sidor. För helautomatisk trådbindning av 
broschyrer väljer du GBC StreamWire.

2    Se till att jobben löper utan avbrott: Men 
högkapacitetsstaplaren SK5040 kan du bunta upp 
till 5 000 ark och sedan enkelt flytta dem med en 
stapelvagn.

3    Eliminera manuell inbladning offline: Lägg till en 
inbladare med ett eller två fack för att enkelt mata in 
förtryckta sidor och omslag i arbetsflödet.

4    Minimera svinn: Minska tonervidhäftning på 
staplat, bestruket papper genom att använda en 
avkylningsenhet (tillval) före efterbehandlingen.
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5    Håll jobben igång i produktionen: Installera en 
decurler (tillval) för att minimera pappersböjning och 
förbättra staplingen.

6    Effektivisera datainfångning: Kopiera och 
skanna jobb på upp till 240 original per minut med 
standarddokumentmataren för 220 ark som skannar 
dubbelsidiga färgdokument i ett enda pass.

7    Låt den allra högsta reproduktionskvaliteten bli 
företagets signum: Briljanta färger och jämn, mjuk 
toning genom lasertekniken VCSEL (Vertical Cavity 
Surface Emitting Laser) och tonertekniken PxP-EQ.

8    Fyll på papper utan stilleståndstid: Lita till 
indikatorerna för aktiv kassett och fyll på övriga 
kassetter utan att behöva stänga ned systemet.

9    Du får meddelanden direkt när systemet 
kräver tillsyn: Stolpen med statuslampor syns i hela 
rummet.

10    Arbetsinstruktioner i snabb takt: Med hjälp 
av den 10" stora användarpanelen SOP (Smart 
Operation Panel) med liknande funktion som en 
läsplatta löper jobbet friktionsfritt.

11    Exakt fram-/bakregistrering: Transportenheten 
BU5030, som behövs för vakuummatat stormagasin, 
säkerställer en exakt registrering trots sitt lilla format.

12    Kör långa serier: Med det vakuummatade 
stormagasinet RT5120 går det att fylla på 4 400 ark. 
Det har stöd för bestruket och tjockt papper upp till 
360 g/m2, i storlekar upp till 330 × 487 mm.
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En unik design med kvalitet på varje nivå.
Utvecklade för överlägsen produktion i ett kompakt format, utan kompromisser.

• Smarta funktioner som t.ex. en 10" stor användarpanel, SOP (Smart Operation Panel), med en 
intuitiv funktion. 

• Operatören kan byta ORU (Operator Replaceable Units) vilket förenklar det rutinmässiga 
underhållet så att systemet alltid ska vara på topp när det behövs som bäst. 

• Indikator som visar aktivt fack låter dig fylla på media utan att stoppa produktionen. Effektiviteten 
ökar genom längre körningar och färre avbrott.

Kapacitet som utökar verksamheten i ditt företag.
Få konkurrensfördelar genom funktioner som minimerar arbetsintensiva uppsättningar 
och spill och uppnår repeterbara, högkvalitativa resultat.

• Sex inbladningspunkter för flexibilitet att toppa produktionen med minimala ingrepp. Exceptionella 
kvalitetstryck i rätt tid och enligt budget. 

• Inbyggda sensorer automatiserar en exakt fram-/bakregistrering och garanterar hög kvalitet på 
dubbelsidiga visitkort, direktadresserade brev, böcker, broschyrer och inbjudningar.

• Kompletta lösningar för Web-to-Print och variabla data ger en bredare kundbas och snabbare 
svarstider till kunderna.

Naturtrogna färger som möter kundernas behov.
Samma bildteknik som i Ricohs prisbelönta system för större volymer används, det återger 
detaljer på ett häpnadsväckande sätt.

• Ricohs VCSEL-teknik (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) har branschens högsta pixeltäthet 
(4 800 dpi) för de mest livfulla bilder och de tydligaste texter med knivskarpa linjer.

• Parallell kalibrering innebär hög bildkvalitet och konsekventa färger, sida efter sida, så att du tryggt 
kan matcha varumärkesfärger och tillfredsställa dina mest nogräknade kunder.

• Vår egenutvecklade PxP-EQ-toner förstärker det jämna tryckresultatet på präglat papper och 
glättad media.

Innovativ teknik. 
Överlägsna färger. Hög produktivitet.



Exceptionell pappershantering och professionell efterbehandling.
Skapa prisvärda tillämpningar och ta hem outsourcade jobb.

• Alternativen för komplett efterbehandling omfattar alltifrån traditionell häftning och hålslagning till 
GBC-hålslagning, multivikning i linjen och inbladare för förtryckta inlägg i arbetsflödet.

• Utöka kapaciteten med den nya häftesefterbehandlaren SR5120 för sadelhäftade broschyrer på 
upp till 120 sidor, med tjocka omslag på upp till 350 g/m2.

• För arbetsflöden med bestrukna medier har det vakuummatade stormagasinet utökat stöd med två 
sidoinmatningsfack för längre serier. 

Fler medier. Fler tillämpningar. Ökad lönsamhet.
Utöka din kundkrets med iögonenfallande tryck, oavsett vilken bransch du vänder dig till.

• Effektivisera jobbuppsättning och uppnå optimal produktionshastighet med 1 000 förinställda eller 
kundanpassade profiler i ett intuitivt pappersbibliotek. 

• Producera imponerande affischer, flikregister, bokomslag, reklamtryck, fullstora tredelade 
broschyrer och mycket mer.

• Producera en rad med olika tillämpningar på många medier, alltifrån tunna, glättade ark till de mest 
intressanta syntetmaterial och präglade pappersvarianter.

En totallösning med program och tjänster.
Förlita dig på Ricohs expertis för att använda den fulla potentialen hos din RICOH Pro 
C5300s/C5310s. Vårt erfarna team utvärderar dina behov och rekommenderar lösningar 
som uppfyller dina mål.

• Förlita dig på ett partnerskap som ger dig 24/7-support och en av de största serviceorganisationer 
som till 100 % är inriktad på produktion.

• Öka hastigheten och noggrannheten i prepress med TotalFlow® Prep och automatisera dina 
produktionstryck med TotalFlow® BatchBuilder, en lösning som satskör jobb baserat på attribut.



Tekniska specifikationer
Standardlägen Kopiering/Utskrift/Skanning
Utskrift/Kopiering  Torr elektrofotografisk överföring med 4 

trummor
 via internt överföringsbälte
Fixering  Oljefri bältesfixering
Toner PxP-EQ färgtoner
Pappersregistrering Sensor eller mekanisk (tillval)
Dokumentmatare 220-arks automatisk dokumentmatare för 

färg i ett pass
 av dubbelsidig skanning med upp till 

240 original/minut
Användarpanel Fullfärg 10,1" SOP (Smart Operation Panel)
Utmatningshastighet (A4) Pro C5310S: 80 sidor/minut (52 - 256 g/m2)
 56 sidor/minut (256,1 - 360 g/m2) 
 Pro C5300S: 65 sidor/minut (52 - 256 g/m2)
 50 sidor/minut (256,1 - 360 g/m2)
Tid till första kopia Pro C5310S: (fullfärg) mindre än 9,6 sek.
 (svartvitt) mindre än 8,1 sek.
 Pro C5300S: (fullfärg) mindre än 11 sek.
 (svartvitt) mindre än 9,2 sek. 
Maxvolym per månad  150 000
Arbetscykel  450 000
Upplösning VCSEL: 2 400 x 4 800 dpi
 Utskrift: 1 200 x 4 800 dpi 
 Kopiering: 600 dpi
 Skanning: 600 dpi
Papperskapacitet  Kassett 1: 2 500 ark (1 250 x 2)
 Kassett 2 - 3: 550 x 2
 Sidoinmatningsfack: 250 ark
Totalt standard
Papperskapacitet  3 850 ark
Max. total papperskapacitet 8 550 ark
Pappersformat  Kassett 1: 210 - 305 mm (B) x 210 - 439 mm 

(L)
 Kassett 2 - 3: 100 - 330,2 mm (B) x 139,7 - 

487,7 mm (L)
 Sidoinmatning: 90 - 330,2 mm (B) x 139,7 - 

1 260 mm (L), Kuvert
Pappersvikt  Kassett 1 - 3: 52 - 300 g/m2

 Sidoinmatningsfack: 52 - 360 g/m2

 Automatisk duplex: 360 g/m2

Max. skrivbart område 323 x 480 mm
Uppvärmningstid Mindre än 120 sekunder
Max. effekt  högst 3 840 W
Märkström  208 - 240V, 16 A, 60 Hz (dedikerat)
Mått (B x D x H)  799 x 880 x 1 648 mm
 (inkl. automatisk dokumentmatare och 

statuslampor)
Vikt Lägre än 262 kg

Skrivarcontroller
EFI-färgcontroller E-47B
Fiery-system version  Fiery FS400 Pro
Konfiguration  Servertyp
Minne  8 GB RAM
Processor  Intel Core i5-6500
 (3,2 GHz upp till 3,6 GHz med Turbo)
Hårddisk  1 TB SATA
Operativsystem  Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

EFI-färgcontroller E-27B
Fiery-system version  Fiery FS400 Pro
Konfiguration  Inbäddad typ
Minne  4 GB 
Processor  Intel Pentium G4400 3,3 GHz
Hårddisk  500 GB
Operativsystem  Linux

Tillbehör
A4/LT-stormagasin (RT4060)
Papperskapacitet  4 400 ark
Pappersformat  210 x 297 mm
Pappersvikt  52 - 300 g/m2

Mått (B x D x H)  352 x 540 x 625 mm
Vikt  20 kg

A3/DLT-stormagasin (RT5140)
Papperskapacitet  2 200 ark
Pappersformat  Upp till 330 x 487 mm
Pappersvikt  52 - 300 g/m2

Mått (B x D x H)  869 x 730 x 658 mm
Vikt  83kg

Kassettguide för bannerark i A3-stormagasin S6
Papperskapacitet  250 ark
Pappersformat  Upp till 330 x 700mm
Pappersvikt   52 - 300 g/m2

Vakuummatat stormagasin (RT5120)
Papperskapacitet  4 400 ark (2 200 ark x 2 kassetter)
Pappersformat  Upp till 330 x 487 mm
Pappersvikt  52 - 360 g/m2

Mått (B x D x H)  1 054 x 730 x 1 000 mm
Vikt  230kg
Stöd för självkopierande papper
med tillvalet S13 för självkopierande papper

Transportenhet BU5030 (krävs för RT5120)
Mekanisk registrering ingår
Mått (B x D x H)  225 x 730 x 1 000 mm
Vikt  41 kg

Vakuummatat magasin för bannerark S9
Papperskapacitet  730 ark
Pappersformat  Upp till 330 x 700 mm
Pappersvikt  52 - 360 g/m2

Sidoinmatningsfack (BY5020)
Papperskapacitet  550 ark
Pappersformat  Upp till 330 x 487 mm
Max. pappersformat  Utökat upp till 330 x 700 mm med tillvalet  

bred sidoinmatningskassett  
S9

Pappersvikt  52 - 216 g/m2

Inbladare (CI5050)
Papperskapacitet  200 ark (200 ark x 1 kassett)
Pappersformat  Upp till 297 x 432mm
Pappersvikt  Omslag 64 - 216 g/m2

Mått (B x D x H)  500 x 600 x 600mm
Vikt  12kg

Omslagsarksmatare (CI5040)
Papperskapacitet  400 ark (200 ark x 2 kassetter)
Pappersformat  Upp till 330 x 487 mm
Pappersvikt  Omslag 52 - 350 g/m2

Luftstödd funktion  Stöds
Avkänningsfunktion för 
dubbelmatning  Stöds
Mått (B x D x H)  740 x 730 x 1 290 mm
Vikt  50 kg

Vikningsenhet FD5020
Vikningstyp  Enkelarksläge: Z-vikning, Parallellfals 4-sidig/

tryck på insidan, Parallellfals 4-sidig/tryck 
på utsidan, Parallellfals 6-sidig flik in/
tryck på insidan, Parallellfals 6-sidig flik in/
tryck på utsidan, Parallellfals 6-sidig flik ut, 
Dubbel parallellfals 8-sidig/tryck på insidan, 
Dubbel parallellfals 8-sidig/tryck på utsidan, 
Altarfals/tryck på insidan,  
Altarfals/tryck på utsidan

 Flerarksläge: Parallellfals 4-sidig/tryck på 
insidan, Parallellfals 4-sidig/tryck på utsidan,   
Parallellfals 6-sidig flik in/tryck på insidan, 
Parallellfals 6-sidig flik in/tryck på utsidan, 
Parallellfals 6-sidig flik ut

Pappersformat  Enkelarksläge: Z-vikning:  
210 x 297 mm - 297 x 420 mm;  
Parallellfals 4-sidig: 210 x 297 mm -  
330 x 487,7 mm; Parallellfals 6-sidig:  
210 x 297 mm - 297 x 420 mm;  
Dubbel parallellfals 8-sidig: 210 x 297 mm - 
297 x 420 mm; Altarfals:  
210 x 297 mm - 297 x 420 mm

 Flerarksläge: Parallellfals 4-sidig:  
210 x 297 mm - 330 x 487,7 mm;  
Parallellfals 6-sidig flik in: 210 x 297 mm -  
297 x 420 mm; Parallellfals 6-sidig flik ut:  
210 x 297 mm - 210 x 356mm

Pappersvikt  Enkelarksläge: 64 - 105 g/m2

 Flerarksläge: 64 - 80 g/m2

Mått (B x D x H)  470 x 980 x 730 mm
Vikt  92 kg

Högkapacitetsstaplare (SK5040)
Papperskapacitet  5 000 ark 
Utmatningsfack Ytterligare 250 ark
Pappersvikt  52 - 360 g/m2

Stapelvagn  Standard och alternativa vagnar  
(tillval)

Mått (B x D x H)  900 x 730 x 1000mm
Vikt  Staplare:120 kg; Stapelvagn: 15kg

RICOH Pro C5300s/C5310s 
Tekniska specifikationer



Kopieringsfack M42
Papperskapacitet  500 ark 
Pappersformat  Upp till 330 x 487mm
Pappersvikt  52 - 360 g/m2

Mått (B x D x H)  350 x 500 x 170mm
Vikt  2,2kg

Efterbehandlare för 3 000 ark med en häftenhet för 65 ark (SR5090)
Växelfack
Papperskapacitet  3 000 ark
Pappersvikt  Omslag 52 - 360 g/m2

Utmatningsfack
Papperskapacitet  250 ark
Pappersvikt  Omslag 52 - 216 g/m2

Pappersformat  148 x 210 mm - 330 x 487,7 mm
Bunträtare  (tillval)
Kylfläkt  (tillval)
Hålslagningsenhet 2/4 hål (tillval) 
Häftning 
Pappersformat  B5-A3 SEF för 65 ark
Pappersvikt för häftning  Upp till 105 g/m2

Häftposition  överkant, nederkant, 2 häftor, överkant 
sned

Mått (B x D x H)  1113 x 730 x 1490mm
Vikt  160 kg

Häftesefterbehandlare för 2 000 ark med en häftenhet för 65 ark 
(SR5100)
Växelfack
Papperskapacitet  2 000 ark
Pappersvikt  Omslag 52 - 360 g/m2

Utmatningsfack
Papperskapacitet  250 ark 
Pappersvikt  Omslag 52 - 216 g/m2

Bunträtare  (tillval)
Kylfläkt  (tillval)
Hålslagningsenhet 2/4 hål  (tillval) 
Häftning
Pappersformat  B5-A3 SEF för 65 ark
Pappersvikt  Upp till 105 g/m2

Position  Överkant, nederkant, 2 häftor, överkant 
sned

Sadelhäftning
Pappersformat  210 x 297 mm - 330 x 420 mm
Pappersvikt  64 - 80 g/m2, högst 20 ark
Position  2 i mitten
Mått (B x D x H)  657 x 730 x 980mm 
Vikt  53kg

Efterbehandlare för 4 500 ark med en häftenhet för 100 ark 
(SR5110)
Papperskapacitet
Nedre växelfack  3 500 ark
Övre växelfack  1 000 ark
Pappersvikt Omslag 52 - 360 g/m2

Hålslagningsenhet 2/4 hål  (tillval) 
Mått (B x D x H)  1 113 x 730 x 1 490 mm
Vikt  135 kg

Häftesefterbehandlare för 3 500 ark med en häftenhet för 100 ark 
(SR5120)
Papperskapacitet
Nedre växelfack  2 500 ark
Övre växelfack  1 000 ark
Pappersvikt Omslag 52 - 360 g/m2

Hålslagningsenhet 2/3 hål (tillval) 
Sadelhäftning Omslag 52 - 350 g/m2

Pappersformat  182 x 257 mm x 330 x 487,7 mm
Pappersvikt  52 - 80 g/m2, högst 30 ark / 120 sidor
Mått (B x D x H)  1 113 x 730 x 1 490 mm
Vikt  160 kg

Häftestrimmer (TR5050)
Trimningstyp  En sidokant
Trimningskapacitet  Upp till 30 häftade och vikta ark /  

120 sidor (80 g/m2)
Pappersformat  182 x 257 mm x 330 x 487,7 mm
Kapacitet  Upp till 60 uppsättningar
Obegränsad stapling  Stöds
Mått (B x D x H)  1 115 x 592 x 556 mm
Vikt  75,29kg

GBC StreamPunch Ultra
Pappersformat  A4 LEF, SEF, SEF Double Punch
 A5 LEF
 A3 SEF SEF Double Punch
 SRA3  SEF SEF Double Punch
 SRA4 LEF, SEF, SEF Double Punch
Pappersvikt  Omslag 75 - 300 g/m2

 Bestruket 120 - 300 g/m2

Flikstansning  Stöds
2-up-hålslagning  Stöds
Mått (B x D x H) 445 x 729 x 1 001 mm
Vikt  100 kg

GBC StreamWire (GBC StreamPunch Ultra krävs)
Pappersformat 210 x 297 mm (LEF)
Pappersvikt  Omslag 75 - 300 g/m2

Antal öglor  210 x 297 mm (LEF) - 32 öglor
StreamWire-tråd  Svart, vit eller silver
 Upp till 30, 50, 60, 70 eller 80 ark
Flikpapper  Stöds
Mått (B x D x H)  864 x 965 x 864mm
Vikt  227 kg

Plockmatic SquareBack-trimmer
Trimningstyp  En sidokant
Tresidors trimning Manuell matning, operatör- 

assisterad process
Vikningstyp Fyrkantsrygg
Trimningskapacitet  Upp till 30 häftade och vikta ark /  

120 sidor (80 g/m2)
Pappersformat  182 x 257mm - 330 x 487,7 mm
Mått (B x D x H)  1 760 x 660 x 1 064 mm
Vikt  178 kg

Plockmatics häftestillverkare PBM350e
Pappersformat  210 x 297 mm - 297 x 420 mm
Pappersvikt  Omslag 64 - 300 g/m2

Omfång  2 - 35 ark, 80 g/m2

 2 - 50 ark, 80 g/m2  
(uppgraderingssats PBM500 behövs)

Mått (B x D x H)  1420 x 899 x 701mm
Vikt  135 kg 
Tillval  Trimmer, broschyrvikningsmodul,  

omslagsmatare, bigningstrimmer

Extra tillbehör
Decurler DU5080, avkylningsenhet S9, transportenhet BU5020,
Medieidentifierare, PostScript3-enhet M42, IPDS-enhet
M42, VM-kort P18, OCR-enhet M13

Förbrukningsartiklar
CMY-toner kapacitet 26 000 utskrifter/flaska*
K-toner kapacitet 31 000 utskrifter/flaska*
Toneruppsamlare kapacitet  110 000 utskrifter/flaska*
*Baserat på 8,75 % täckningsgrad (A4)

Arbetsflödeslösningar som stöds
Ricoh Streamline NX, Ricoh Global Scan NX, Ricoh Integrated Cloud
Environment, Ricoh Smart Integration, RICOH ProcessDirector™,
RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager,
RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, 
EFI® DigitalStoreFront™, CGS/ORIS Lynx & Evaluate,
EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery™ Graphic Arts Pro,
EFI Fiery ColorRight, EFI Fiery Automation, DirectSmile™,
EFI Fiery Central, Objectif Lune

Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
En lista med certifierade medier kan erhållas från Ricoh. Kontakta:
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