Technické parametry
V·EOBECNù
Technologie:
Rychlost tisku:

4 válce za sebou
elektrofotografick˘ tisk
25 stran za minutu (A4)
25 stran za minutu (A4)

ãernobíle:
barevnû:
Zahﬁívací ãas:
max. 30 s
âas prvního v˘tisku:
ãernobíle:
10 s
barevnû:
15 s
Rozmûry (‰ x d x v):
446 x 589 x 487 mm
Hmotnost:
max. 50 kg
Napájení:
220 V – 240 V, 50 / 60 Hz
Pﬁíkon:
max.:
1.200 W
úsporn˘ reÏim:
6W
Max. mûsíãní zatíÏení: 150.000 stran (pﬁi pomûru barvy 50%)
KONTROLER
Procesor:
RM7065C 533 MHz
Tiskové jazyky / rozli‰ení:
PCL5c:
600 x 600 dpi
PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi
1.200 x 600 dpi / 1.200 x 1.200 dpi
Kapacita pamûti:
CL4000DN:
standard:
128 MB
maximum:
384 MB
CL4000HDN:
standard:
256 MB
maximum:
512 MB
HDD:
40 GB
Tiskové ovladaãe:
PCL5c /PCL6/RPCS™:
Windows® 95/98/Me
NT4.0/2000/XP/Server 2003
Adobe® PostScript® 3™:
Windows® 95/98/Me
NT4.0/2000/XP/Server 2003
Macintosh 8.6 – 9.2, Macintosh X, UNIX
Fonty:
PCL5c/PCL6:
35 Intelli Fonts / 10 TrueType
1 bitmapov˘ font
Adobe® PostScript® 3™:
136 fontÛ Adobe® typ 1
volitelnû:
OCR, Barcode
P¤IPOJENÍ
SíÈové protokoly:
TCP/IP, IPX/SPX,
SMB (NetBEUI, NetBIOS pﬁes TCP/IP), AppleTalk
Podporované sítû:
Windows® 95/98/Me
NT4.0/2000/XP/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8
HP-UX 10.x/11.00
SCO OpenServer 5.x
Red Hat® Linux 6.x/7.x
IBM® AIX v4.3/5L v5.1
Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 a novûj‰í

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce
firmy RICOH v âR a SR

Rozhraní:
standardnû:
volitelnû:

SíÈové sluÏby:
standardnû:

volitelnû:

Nákladovû
pﬁízniv˘ barevn˘ tisk

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
paralelní IEEE1284 ECP
FireWire® IEEE1394
bezdrátové pﬁipojení IEEE 802.11b
Bluetooth
DeskTopBinder™V2 Lite
SmartDeviceMonitor™ for Admin
SmartDeviceMonitor™ for Client
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
Printer utility for Macintosh
Job binding
Font Manager 2000
nástroje pro správu dokumentÛ
a profesionální verze programÛ
PAPÍR

Vstupní kapacita:
V˘stupní kapacita:
Formát papíru:
GramáÏe papíru:
Tisková média:

standardnû:
ruãní podavaã:
maximum:
standardnû:

550 listÛ
100 listÛ
1.750 listÛ
500 listÛ
A4 – B5
52 – 216 g/m2
obyãejn˘ papír, recyklovan˘
papír, siln˘ papír, fólie, obálky
SPOT¤EBNÍ MATERIÁL

Tonery:
ãern˘, C, M, Y:
ãern˘, C, M, Y:

15.000 stran
vût‰í Ïivotnost *
5.000 stran
men‰í Ïivotnost *
Aficio™ CL4000DN/CL4000HDN
je dodáváno se startovacím spotﬁebním materiálem.

*) strana A4 pﬁi pokrytí 5%

P¤ÍSLU·ENSTVÍ
Interní pﬁíslu‰enství: 40 GB pevn˘ disk (pro Aficio™ CL4000DN)
128 / 256 MB SDRAM DIMM
pamûÈ pro uÏivatelské úãty
modul pro ochranu dat
paralelní IEEE1284 ECP
FireWire IEEE1394
bezdrátové pﬁipojení WLAN (IEEE 802.11b)
Bluetooth
VM karta
Externí pﬁíslu‰enství:
zásobník papíru na 550 listÛ (2x)
V‰echny znaãky a názvy produktÛ
jsou obchodními znaãkami jejich
právoplatn˘ch vlastníkÛ.
Firma RICOH potvrzuje, Ïe tento
produkt splÀuje stanovy Energy
Star pro hospodárnost s elektrickou
energií. Firmû RICOH byl pﬁidûlen certifikát ISO 9001, coÏ je mezinárodní
standard pro systém ﬁízení
kvality ve v˘robû.
Specifikace a vzhled produktu jsou
pﬁedmûtem zmûny bez pﬁedchozího
upozornûní. Barva skuteãného
produktu se mÛÏe li‰it od vyobrazení
v prospektu.

www.ricoh.cz

To nejlepší ze síťového připojení

Rychlá a cenově dostupná
tvorba barevných dokumentů
V souãasné dobû se bûÏná kanceláﬁ neobejde bez vysoce kvalitních barevn˘ch v˘stupÛ. Podle prÛzkumÛ tvoﬁí tiskové náklady 10 aÏ 20% z celkového IT rozpoãtu firmy, proto je tisková strategie velmi dÛleÏitá. Firma RICOH vyvíjí nástroje pro optimalizaci tisku Aficio™ CL4000DN/CL4000HDN, cenovû pﬁíznivá barevná laserová tiskárna s nízk˘mi náklady, komplexním sledováním tiskov˘ch nákladÛ a minimální údrÏbou. Vestavûn˘ pevn˘
disk (volitelnû pro model Aficio™ CL4000DN) nabízí mimoﬁádnou vyuÏitelnost a bezpeãnost.

Tiskárna Aficio™ CL4000DN/CL4000HDN je zaãlenitelná
prakticky do jakéhokoliv síÈového prostﬁedí, standardnû
je vybavena rozhraním USB 2.0 a síÈovou kartou Ethernet.
Pro dal‰í pﬁipojitelnost je moÏné tiskárnu roz‰íﬁit o paralelní port, rozhraní FireWire (IEEE 1394), Bluetooth nebo
bezdrátové pﬁipojení WLAN.

Vysoce výkonná barva
PﬁestoÏe je tisk velmi dÛleÏitá a nedílná souãást práce, nechcete
nad ním strávit mnoho ãasu. Tiskárna Aficio™ CL4000DN/
CL4000HDN je rychlá v mnoha ohledech:
• zahﬁívací ãas: max. 30 sekund
• ãas prvního v˘tisku: max. 10 / 15 sekund (ãb / barevnû)
• rychlost tisku 25 str./min. (ãernobíle / barevnû, jednostrannû /
oboustrannû)
• 533 MHz procesor pro rychlé zpracování
• tisk PDF souborÛ: tisková data jsou ze serveru poslána pﬁímo
do tiskárny

Také v˘konnost tiskárny Aficio™ CL4000DN/CL4000HDN je pﬁímo prvotﬁídní: vysoká rychlost v ãernobílém i plnobarevném tisku, vynikající kvalita tisku nebo snadné pouÏívání, to
jsou jen jen nûkteré z mnoha pﬁedností. Tiskárna Aficio™ CL4000DN/CL4000HDN patﬁí k to-

Pokročilé sledování
Díky softwaru Web Image Monitor a Web SmartDeviceMonitor™ mÛÏete pﬁes bûÏn˘ webov˘ prohlíÏeã monitorovat stav síÈovû pﬁipojeného zaﬁízení. IT manaÏeﬁi a
administrátoﬁi mohou pomocí aplikace SmartDeviceMonitor™ for Admin nastavovat pﬁístupová práva a získávat
statistiku tiskov˘ch úloh.

mu nejlep‰ímu ve své tﬁídû.

Tisková kvalita
s rozlišením 1.200 dpi
• prezentace
• schémata a grafy
• obrázky ve fotografické kvalitû

Snadná obsluha a spolehlivost
• zv˘‰ení spolehlivosti
• operaãní panel pro bezproblémovou
a snadnou obsluhu jak˘mkoliv uÏivatelem
• bohatá zásoba papíru: aÏ 1750 listÛ
• rychl˘, snadn˘ a efektivní tisk pouh˘m
stiknutím jednoho tlaãítka pomocí ovladaãe
RPCS™
• univerzální integrace dat pomocí
DeskTopBinder™ V2 Lite: sjednocování
rÛzn˘ch formátÛ do jediného souboru

Bezproblémová údržba
Aficio™ CL4000DN/CL4000HDN se vyznaãuje velmi snadnou
údrÏbou a bezproblémov˘m roz‰íﬁením o dal‰í funkce. Pod
tiskárnu lze lehce nainstalovat volitelné zásobníky papíru, také
v˘mûna spotﬁebního materiálu je velmi snadná.

Barva pﬁiná‰í tﬁi dal‰í rozmûry: informuje, pﬁesvûdãuje a propaguje. Pﬁíli‰
dlouhé v˘stupní sestavy a manuály
budou ãitelnûj‰í, grafy jasnûj‰í. VyuÏijte
vynikajících barevn˘ch moÏností tiskárny Aficio™ CL4000DN/CL4000HDN pro
optimalizaci va‰í komunikace a získání
pﬁíznû zákazníkÛ.

Využití pevného disku
Tiskárna Aficio™ CL4000HDN je standardnû vybavena
40 GB pevn˘m diskem, kter˘ umoÏÀuje:
• dÛvûrn˘ tisk pro vy‰‰í bezpeãnost: dÛvûrná data jsou
zpracována a vyti‰tûna aÏ po zadání hesla na ovládacím
panelu tiskárny
• zku‰ební tisk pro zv˘‰ení efektivity: vytiskne první sadu
dokumentÛ a aÏ po ovûﬁení v˘sledku dotisknete zbylé
sady
• tﬁídûní a ﬁazení úloh pro kontrolu vût‰ích objemÛ
• nahrávání fontÛ a maker

Ochrana životního prostředí

Otevřená architektura
Aficio™ CL4000DN/CL4000HDN podporuje inovaãní v˘vojovou platformu Java™ (J2ME) pro úpravu klíãov˘ch aplikací
podle pﬁání zákazníka. Více informací naleznete
na www.ricoh-developer.com.

Obrázek není skuteãnou fotografií a mÛÏe
se v podrobnostech ponûkud li‰it od skuteãnosti.

Pro tiskárnu Aficio™ CL4000DN/CL4000HDN, jako pro
v‰echny v˘robky RICOH, je charakteristick˘ mal˘ vliv na
Ïivotní prostﬁedí:
• standardní duplexní tisk pro úsporu papíru
• snadno recyklovatelné díly
• ekologické tonerové náplnû
• nízká spotﬁeba elektrické energie
• splÀuje stanovy Energy Star a smûrnice EU 2005

