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Ricoh Pro C7200sx Graphic Arts Edition

Skil dig ud fra mængden

Det er vigtigt at kunne skille sig ud for at skabe vækst og nye forretningsmuligheder. Du har brug for 

innovation, kvalitet og produktivitet, der giver merværdi.

Ricoh Pro C7200sx-serien har alt dette og mere til! Ud over høj produktivitet kan disse nye modeller håndtere 

op til fem specialfarver, der giver dig de bedste muligheder for at producere effektfulde tryksager og udvikle 

din forretning.

Hver model i Ricoh Pro C7200sx-serien er et selvstændigt kraftcenter, der er designet til at imødekomme nye 

kundekrav og åbne op for nye forretningsmuligheder.



Udvid dine printmuligheder med det  
5. farveværk

Tilføj merværdi til dine printtjenester ved at tilføje effektfulde farver.

Med det femte farveværk får du uanede muligheder for at producere dynamiske tryksager. Ricohs udvidede 

farveskala omfatter hvid, klar, neongul, neonpink og usynlig rød toner. Brug klar lak til at fremhæve det 

grafiske design, hvid som underlag for at forstærke farverne eller usynlig rød toner for at øge sikkerheden. 

Du kan også skifte farvestationer for at give dit print yderligere slagkraft. for eksempel kan du anvende både 

hvid og klar toner i én arbejdsgang. 

• Med en 5. farve kan du tilbyde tryksager, der skaber opmærksomhed og merværdi
• Brug klar lak til vandmærker eller til at fremhæve det grafiske design
• Print en hvid baggrund direkte på farvede eller gennemsigtige medier 
• Brug usynlig rød toner til sikkerhedsprint, fx billetter
• Hvid + CMYK kan printes i én arbejdsgang og dermed både maksimere effekterne og produktiviteten. 
• Ved at tilføje neonfarver kan vi udvide farveudvalget yderligere for at understøtte de mange krævende 

farvekrav



Fremragende billedkvalitet

Ricohs produktionspresser producerer gentagelige resultater, der har et udseende og følelse, som kan sammenlignes med 
offset - uden at gå på kompromis med kvaliteten. Billedbehandlingssystemet anvender VCSEL-teknologi (overflademitterende 
lasere med lodret hulhed), ultrafin PxP-toner og et oliefrit fusingsystem sikrer en præcis farvegengivelse og perfekte, 
ensartede resultater. 

PxP-tonerens brede farveregister gør det muligt at producere klare, naturtro farver med et jævnt toneforløb. 

• Printkvalitet, der kan sammenlignes med offset
• Klare, naturtro farver, jævnt toneforløb og fine linjer
• Lav toneropbygning minimerer glans 
• Præcis for-/bagsideregistrering med automatisk kvalitetskontrol



Pro C7200sx-serien understøtter medietykkelser på 52 til 360 g/m² ved fuld 
hastighed og kan printe på et stort udvalg af medier, herunder ubestrøgede og 
bestrøgede medier, karton med struktur, selvkopierende papir og kuverter. 
 
Yderligere udvidelse af udvalget af potentielle applikationer - de nye 
produktionspresser understøtter også duplex-udskrivning på medier op til 700 mm, 
og simplex-udskrivning af langt arkmateriale op til 1260 mm.  
 
Det indbyggede mediebibliotek, der indeholder automatiske indstillinger til 
forskellige mærkevarer medietyper, forenkler opsætning og sikrer en pålidelig 
ydeevne. 

• Pro C7200sx-serien understøtter medietykkelser fra 52 til 360 g/m²
• Ubestrøgede og bestrøgede medier, karton med struktur, selvkopierende papir
• Omfattende mediebibliotek med indstillinger til en lang række papirmærker
• Nyt mediestyringsværktøj (MMT) gør det muligt at dele indstillinger mellem 

forskellige enheder.

Produktionsprint kræver pålidelig og produktiv teknologi, der giver trykkerier og andre printudbydere mulighed for 
at producere tryksager af høj kvalitet til en økonomisk pris. Og for dem, der overvejer en digital printplatform som et 
supplement eller som en erstatning for deres offset-udstyr, er ensartet og reproducerbar billedkvalitet et must.  

• Hastigheder på op til 85 eller 95 s/min (A4).
• Normeret hastighed bevares ved alle papirtykkelser
• Bannerprint på op til 700 mm i duplex og 1260 mm i simplex
• Letudskiftelige dele (ORU'er) sikrer maksimal oppetid
• LED-indikatorer og animerede vejledninger til nem problemløsning

Produktiv ydelse

Omfattende medieunderstøttelse



Understøtter en lang række platforme

Effektive EFI-printservere er til rådighed for kunder, der ønsker nem integration med  
Fiery-workflows. Farvecontrollerne E-86A og E-46A er baseret på den nye Fiery FS350  
Pro-software – med forbedret teknologi, der sikrer hurtig jobbehandling og fantastiske 
farver. 
 
TotalFlow Print Server tilbyder en Adobe PDF Print Engine (APPE) -baseret digital frontend 
perfekt til håndtering af enten PDF- eller IPDS / AFP-datastrømme (valgfri). Til kommercielle 
printmiljøer kan kunder forbinde til eksisterende pre-press workflow-løsninger (Kodak 
Prinergy, Agfa Apogee og Heidelberg Prinect) vha. industristandard JDF-teknologi, der 
muliggør nem integration og tovejs feedback vedr. jobstatus. 

TotalFlow Prep

TotalFlow Prep er et betjeningsvenligt program med høj funktionalitet til inhouse-trykkerier og kopicentre. 

TotalFlow Prep tilbyder effektive værktøjer til udskydning, opsætning, korrektion af scannede filer, sideredigering med mere. 
Gentagne indstillinger og jobs kan automatiseres via hot folders, og traditionelt tidskrævende opgaver som tilføjelse af faner,  
skæremærker og yderligere efterbehandling kan hurtigt tilføjes og kontrolleres for at lette produktionen.

Color-Logic Inc

Color-Logic er en løsning, der optimerer design- og kommunikationsprocesserne for print af CMYK + hvid på metalliske  
og andre specialmedier, som benyttes på maskinerne i Ricoh Pro C7200sx-serien. 

Color-Logic driver værdi og fortjeneste for både dig og dine kunder, da du kan tilbyde iøjnefaldende farveeffekter med  
høj brandingværdi, herunder på magasinforsider, emballage, visitkort eller invitationer til særlige events.

TotalFlow Production Manager

TotalFlow Production Manager er en komplet jobstyringsløsning til inhouse-trykkerier og kopicentre, hvor det er vigtigt 
at få overblik over printopgaverne og styre jobkøer på tværs af flere enheder, eller hvor store jobmængder skal administreres 
for at overholde produktionsplaner og stramme deadlines.

TotalFlow Production Manager er ideel til styring af jobstatus, opgaveprioritering og mediebiblioteker, med mulighed for 
avanceret udskydning og integreret forhåndskontrol. 

TotalFlow Production Manager og TotalFlow Prep kan bruges sammen med en række digitale frontends, inklusive  
TotalFlow Print Server og EFI Fiery og et brugerdefineret stik giver forbindelse til tredjepartsløsninger (omkostninger for 
professionelle tjenester kan forekomme).



Nye muligheder

Inline Finisher 

• Forbedrede sadelsømningsfunktioner med maks. 30 ark (80 g/m²).
• Understøtter op til 350 g/m².
• Mere robust efterbehandler med non-stop drift.
• Forøget stakkapacitet med dobbelt skiftbakker (1000 ark, 3500 ark).

Air Assist Interposer 

• Overtrukket papir kan tilføres kontinuerligt ved hjælp af luftassisteret fodring fra 
forkanten.

• Understøtter op til 350 g/m².
• 2-bakker 200 ark pr. bakke.

Plockmatic Square Back Trimmer 

Square Back Trimmer er en face trimmer og en square fold enhed.
• Fremstiller professionelle 120-siders hæfter.
• Inline-systemet er fuldt integreret med Ricoh-hæfteenheden.
• Offline-tilstand muliggør 2-sidet trimning af hæfterne, øverst og nederst.
• Square back-funktionen giver dig dokumenter med et mere professionelt udseende.

Plockmatic Long Sheet Booklet Maker 5000 

En hæftemaskine til lange ark, som er fuldt integreret med Ricoh-pressen.
• Muligggør landskabshæfter i A4-størrelse, professionelle 200 sider  

(eller 140 sider) hæftede eller syede og firkantede foldede hæfter.
• Understøtter op til 350 g/m² medier overtrukket eller ikke-overtrukket  

til en lang række anvendelser.
• Fås med sømhoveder til tunge produktionssteder.
• Eksklusive funktioner inkluderer kvadratisk bagside og udfald.

BDT VX370-1280 Lang Ar LCT 

• BDT vakuumfri Tornado-teknologi til fremragende og medieseparation.
• Medieformatområde: Bredde: 210 – 364 mm / Længde: 210 – 1280 mm.
• Robust pladeformet design, der rummer en stakkehøjde på op til 500 mm.



Ricoh Pro™ C7200sx-serien
SYSTEMSPECIFIKATIONER

Fakta og tal angivet i denne brochure relaterer til bestemte virksomhedscases. Individuelle omstændigheder kan give forskellige resultater.  

Alle virksomhedens brand-, produkt- og servicenavne tilhører og er registrerede varemærker for de respektive ejere. Copyright © 2018 Ricoh 

Europe PLC. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller 

delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.
www.ricoh-europe.com

GENERELT

Modeller: Pro C7200x, Pro C7210x,  
 Pro C7200sx, Pro C7210sx
Teknologi: Elektrostatisk 5-tromlesystem   
 med internt overførselsbælte
Fusing: Oliefri bælte-fusing
Printhastighed: Pro C7200x / Pro C7200sx: 85 s/min.
 Pro C7210x / Pro C7210sx: 95 s/min.
Opløsning: VCSEL: 2400 x 4800 dpi
Opvarmningstid: Mindre end 300 sek.
Mål (BxDxH): Pro C7200x & Pro C7210x -  
 1320 x 910 x 1218 mm
 Pro C7200sx & Pro C7210sx -  
 1320 x 910 x 1230 mm
Vægt: Pro C7200x & Pro C7210x -  
 Mindre end 560 kg
 Pro C7200sx & Pro C7210sx -  
 Mindre end 580 kg
Strømkilde: 220-240V, 16A x2, 50/60Hz
Strømforbrug: Mindre end 5.000 W
Levetid: 14.400.000 A4-ark eller 5 år

MEDIEHÅNDTERING 

Papirkapacitet: Kass. 1 (std.): 1000 ark x2   
 (dobbelt)
 Kass. 2 (std.): 500 ark
 Ekstraudstyr: A3/DLT/LCT
 Kassette 3: 1.000 ark
 Kassette 4: 2.000 ark
 Kassette 5: 1.000 ark
 Ekstraudstyr: Vacuum Feed LCT
 Alle kass.: 2.200 ark hver  
 (kassette 3 - 8)
Ekstraudstyr: Bypassbakke: 500 ark
Maks. printområde: 323 x 480 mm
 323 x 1252 mm  
  (når valgfri bakke til bannere 

benyttes)
Papirvægt: Kass. 1 (std.): 52 - 300 g/m²
 Kass. 2 (std.): 52 - 256 g/m²
 Ekstraudstyr: A3/DLT/LCT
 Kassette 3: 52 - 256 g/m²
 Kassette 4: 52 - 360 g/m²
 Kassette 5: 52 - 256 g/m²
 Ekstraudstyr: Vacuum Feed LCT
 Alle kass.: 52 - 360 g/m² (kass. 3 - 8)
 Ekstra: Bypassbakke: 52 - 216 g/m²
Duplex: 52 - 360 g/m²

CONTROLLERE 

E46-A 
Konfiguration: Ekstraudstyr: Ekstern
Systemversion: Fiery System FS350 Pro
CPU: Intel i5-6500 
 (3,2 GHz op til 3,6 GHz med Turbo)
Hukommelse: 8 GB (4 GB x 2)
Harddisk: 1 TB
CD-ROM-drev: Understøttet DVD RW-drev
Styresystem: Windows 10 Enterprise Systems x64
 
E86-A 
Konfiguration: Ekstraudstyr: Ekstern
Systemversion: Fiery System FS350 Pro
CPU: Intel® Xeon® Gold 5118 processor,  
 2.3 GHz op til 3.2 GHz med Turbo
Hukommelse: 32 GB RAM
Harddisk: 500 GB + 2 x 2 TB SATA RAID 0
CD-ROM-drev: Understøttet DVD RW-drev
Styresystem: Windows 10 Enterprise Systems x64

TotalFlow Print Server R-62A 
Konfiguration: Ekstraudstyr: Ekstern
CPU: 6th Gen Core i7 - 6700 3,4 GHz
Hukommelse: Standard: 32 GB (16 GB x 2)
 Ekstraudstyr: 32 GB (16 GB x 2)
Harddisk: Standard: 1 TB SATA x 3
 Ekstraudstyr: 1 TB x 1
CD-ROM-drev: Understøttet DVD RW-drev
Styresystem: Linux
 
ANDET EKSTRAUDSTYR
Vacuum Feed LCT (RT5120), Bridge Unit (BU5010), Cover Interposer 
(CI5040), Multi Bypass Tray (BY5020), Multi Bypass Banner 
Sheet Tray, Vacuum Feed Banner Tray, BDT Banner Sheet LCT 
(VX1280,370), Staple Finisher (SR5110), Booklet Finisher (SR5120), 
Front Edge Trimmer (TR5050), High Capacity Stacker (SK5040), 
High Capacity Interposer Tray (HCI3500), Ring Binder (RB5020), 
Perfect Binder (GB5010), Multi Folding Unit (FD5020), 2-4 Hole 
Punch units, GBC StreamPunch, GBC StreamWire, Plockmatic 
Square Back Trimmer (SBT), Plockmatic Long Sheet Booklet Maker 
(PBM5035/5035s), Plockmatic Booklet Maker (PBM350/500), 
Plockmatic PowerSquare Booklet Maker, Duplo Booklet Maker, 
Plockmatic Long Sheet Stacker (MPS)
 
Workflow-løsninger 
Ricoh TotalFlow Prep and Production Manager, Ricoh 
ProcessDirector, BatchBuilder, MarcomCentral, FusionPro VDP Suite, 
EFI Digital StoreFront, Colour Profiler Suite, Graphic Arts Premium 
Package, Impose, Compose, Fiery Central OL Connect Suite, CGS 
ORIS Lynx & PressMatcher, Color-Logic Inc, Touch7.
 
Bemærk: Med mindre andet er anført, er data anvendt i denne 
brochure baseret på standard A4, 80 g/m².


