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Powielacz cyfrowy najwyższej jakości

Powielacz cyfrowy DD4450 A3 to czarno-biały powielacz cyfrowy oferujący doskonałą wydajność w przystępnej

cenie. Drukuje z imponującą prędkością 130 kopii na minutę i oferuje wysokiej jakości obraz, dodatkowo

wyposażony jest w przyjazny dla użytkownika panel operatorski, zintegrowany kontroler sieciowy, @Remote i

innowacyjny system podawania papieru. Powielacz jest szczególnie polecany w placówkach edukacyjnych,

instytucjach rządowych i organizacjach pozarządowych.

Prędkość drukowania: 60-130 stron na minutę.

Przyjazny dla użytkownika panel operatorski.

Opcjonalny kontroler sieciowy i @Remote.

Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa.

Przyjazny dla środowiska.



Przyjazny i łatwy w obsłudze

Everything you need for digital duplication

Doskonała jakość obrazu
Niezawodny system HQ: równomierne rozprowadzenie farby, ostre
krawędzie otworów w matrycy, dodatkowa porowata warstwa.
Doskonała jakość obrazu, dzięki optymalnemu połączeniu matrycy HQ,
farby HQ i automatycznej kontroli ciśnienia wydruku. Dodatkowa cienka
porowata warstwa matrycy głównej, powoduje, że krawędzie kopert i
kart są gładkie i wyrównane. System HQ równomiernie rozprowadza
farbę we wszystkich otworach w matrycy redukując jej zużycie o 20%.

Tryb wysokiej jakości: 400 x 600 dpi
Wybierz na panelu operacyjnym tryb wysokiej jakości, aby uzyskać
wydruki w rozdzielczości 400 x 600 dpi. Jest to idealne rozwiązanie dla
zdjęć i ważnych dokumentów, które wyglądają znacznie lepiej niż te
uzyskane z konwencjonalnych powielaczy 300 x 600 dpi.

Prosta obsługa
Za pomocą jednego przycisku na panelu operatorskim możesz przejść
do drukowania i przygotowania matrycy. Połączenie dwóch przycisków
w jeden eliminuje ryzyko popełnienia błędu. Wyświetlacz LED wyświetla
stan drukowania.



Niezawodna wydajność
Ciągła jakość wydruków

Innowacyjny czujnik ciśnienia drukowania na rolce dociskowej
rozpoznaje prędkość drukowania, temperaturę i wilgotność. Optymalna
regulacja ciśnienia drukowania wybierana jest automatycznie i zależna
jest od stałej jakości obrazu. Powoduje to jednolity i stały wydruk
obrazów w każdych warunkach.

Niezawodne podawanie papieru

Kaseta dostarczania papieru zapewnia optymalne wyrównanie papieru.
Elementy na ogranicznikach bocznych kasety zapobiegają przesuwaniu
się papieru. Innowacyjny mechanizm podawania papieru gwarantuje
niezawodne podawanie papieru nawet gdy stosowany jest papier cienki i
papier o nieregularnym rozmiarze. Pozwala to zredukować koszty,
poprzez użycie niedrogiego papieru bez jakichkolwiek problemów z
podawaniem.



Podłącz się i czuj się bezpiecznie
Kontroler sieciowy

Opcjonalny Kontroler Sieciowy sprawia, że urządzenie DD4450 jest
idealnie dostosowane do potrzeb urzędów, szkół i korporacji, gdzie
środowisko LAN jest dobrze rozwinięte. Pozwala również na łatwe
podłączenie urządzenia z narzędziami sieciowymi firmy Ricoh takimi jak,
Web Image Monitor i Smart Device Monitor.

Możliwości @Remote

Usługi obejmują raportowanie użytkowania, automatyczne
monitorowanie liczników i raportowanie parku urządzeń. Raportowanie
użytkowania prowadzi do optymalnego zaprogramowania urządzenia,
zwiększenia obiegu dokumentów i obniżenie kosztów eksploatacji.
@Remote na bieżąco monitoruje Twoje urządzenie tak, aby zapewnić Ci
ciągłość pracy i wyeliminować ewentualne przestoje przy spisywaniu
liczników ręcznie.

Większe bezpieczeństwo

Ustawienie kontrolowanego dostępu umożliwia blokowania dostępu do
narzędzi użytkownika bez zgody administratora. Dostęp kontrolowany
jest przez hasło utworzone przez administratora. Ta funkcja szczególnie
przydatna jest w placówkach oświatowych, gdzie na przykład są
powielane pytania egzaminacyjne.



Szeroki wachlarz korzyści
Zintegrowane kompleksowe rozwiązania

Powielacz DD4450 jest jednym z najnowszych zaawansowanych
rozwiązań Ricoh w zakresie cyfrowych urządzeń biurowych. Firma Ricoh
wprowadza na rynek najbardziej rozwinięty technologicznie asortyment
powielaczy, drukarek, kopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych a
także zaawansowanych rozwiązań oprogramowania.

Bogata oferta powielaczy

Nagradzane powielacze cyfrowe firmy Ricoh oferują szeroki wachlarz
funkcji i udogodnień dla wydawnictw, w tym możliwość kolorowych
wydruków i połączeń z komputerem. Zapewniają wysoki poziom usług
dla firm, szkół i organizacji, gdzie drukuje się bardzo dużo.

Przyjazne dla środowiska

Firma Ricoh pomaga redukować wpływ Twojej firmy na środowisko, a
także obniżyć koszty. Dzięki funkcji automatyczne wyłączenie lub trybowi
oszczędzania energii redukujesz zużycie energii. Z funkcją
automatyczne wyłączenie, po określonym czasie urządzenie wyłącza się
całkowicie. W trybie oszczędzania energii ustawienia urządzenia
ustawione są na najbardziej efektywne zużycie energii.



Wszystko czego potrzebujesz od
powielacza cyfrowego

1 Przyjazny dla użytkownika panel operatorski

2 Opcjonalny kontroler sieciowy

3 System HQ

4 Czujniki docisku papieru

5 Kaseta dostarczania papieru

6 Zapobieganie przesuwaniu się papieru

7 Mechanizm powtórnego podawania papieru



DD4450
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Konfiguracja: Urządzenie typu desktop
Prędkość druku: 60 - 130 stron na minutę
Wymiary (szer. x gł. x wys.): Konfiguracja z szafką (pokrywa): 1 370

x 705 x 1 040 mm
Konfiguracja z szafką (ADF): 1 370 x
705 x 1 117 mm
Konfiguracja bez szafki (pokrywa):
1 370 x 705 x 638 mm
Konfiguracja bez szafki (ADF): 1 370 x
705 x 715 mm

Waga: Urządzenie: 87 kg
Z ADF: 97 kg

Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Cykl duty: 600 000 stron miesięcznie
Rozdzielczość: Wypalanie matrycy: 400 x 400 dpi, 400

x 600 dpi (tryb wysoki)
Skanowanie: 600 x 400 dpi, 600 x 600
dpi (tryb wysoki)

Typ oryginału: Arkusz, Książka
Rozmiar oryginału: Automatyczny podajnik dokumentów:

Minimalnie (148 x 210 mm),
Maksymalnie (297 x 432 mm)

Pozycjonowanie obrazu: Pionowo: +/- 15 mm
Poziomo: +/- 10 mm

Współczynnik reprodukcji: 141%, 122%, 115%, 93%, 87%, 82%,
71%

Zoom: Z 50% do 200% co 1% krok
Funkcje rozszerzone: Łączenie, Przesuń/usuń/dostosowanie

marginesu (Środkowanie,
Dopasowanie do krawędzi,
Dostosowanie marginesu, Usuwanie
środka, Usuwanie krawędzi),
Obracanie obrazu, Drukowanie
kolorowe (Poprzez wymianę
kolorowego bębna)

Tryb obrazu: Letter, Foto., Latter/auto.foto., Pisak
Obszar drukowania: Bęben A3: 290 x 410 mm

Bęben A4: 290 x 200 mm

OBSŁUGIWANY PAPIER

Pojemność tacy podawania
papieru:

1 000 arkuszy

Pojemność stołu podawania
papieru:

1 000 arkuszy

Gramatura papieru: 80 g/m²

ŚRODOWISKO

Pobór mocy: Maksymalnie: 290 W

OPCJE

Pokrywa, ADF, Taśmowy separator wydruków, Szafka, Network controller,
Kolorowy bęben, Bęben czarny A4

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Matryca: A3: 200 matryce/rolka
A4/LG: 315 matryce/rolka

Tusz: Tusz czarny: 600 ml/pojemnik
Tusz kolorowy: 600 ml/pojemnik

Taśma do seperatora wydruków

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

Certyfikat ISO9001, certyfikat
ISO14001, certyfikat
ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2012 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adoptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Więcej informacji,
prosimy o kontakt

Ricoh Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A
02-305 Warszawa
tel. 0 22 608 15 55
fax 0 22 608 15 80
www.ricoh.pl


