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Saiba mais sobre nossos produtos multifuncionais versáteis. Esse sistema pode atender suas necessidades.

Coloque a produtividade à mostra
Todos os dias, você enfrenta escolhas difíceis. Felizmente, elas ficam bem mais fáceis quando você tem as informações certas.
Escolha a RICOH® MP 4055/MP 5055/MP 6055 para imprimir, copiar, digitalizar e enviar faxes de notas, folhetos, faturas, contratos
e outros documentos importantes. É rápido e econômico. Com o Smart Operation Panel Super VGA de 10,1", você pode pinçar,
deslizar e percorrer a tela como faz com seu smartphone ou tablet. Assim, pode verificar e ajustar as configurações, automatizar
tarefas e distribuir informações com velocidade e precisão. Escolha entre várias opções de acabamento para adicionar um toque
profissional aos documentos, eliminando custos da terceirização de impressão. Defina atalhos para acelerar as tarefas do dia a dia.
Imprima e distribua arquivos usando seu dispositivo móvel pessoal. Proteja suas melhores ideias com autenticação do usuário e
outros recursos de segurança. A MFP tudo-em-um versátil foi criada para usar menos energia, o que ajuda a reduzir os custos.
• Faça até 60 cópias/impressões preto e brancas por minutoUse o Smart Operatin Panel para copiar, imprimir,
digitalizar e enviar fax com rapidez
• Crie fluxos de trabalho automáticos e atalhos para simplificar as tarefas diárias.
• Acelere a classificação, o grampeamento, a dobra e o furo de documentos com diversas opções de acabamento
• Compartilhe informações do seu smartphone ou tablet usando a MFP

Crie um jeito mais fácil de trabalhar
Simplifique tarefas com personalização e automação

Produza informações boas
Suas melhores ideias podem surgir a qualquer momento. Não seria bom
poder compartilhá-las da mesma forma? Imprima até 60 folhas preto e
brancas por minuto (ppm) para distribuir rapidamente suas informações. Use
o SPDF (alimentador de documentos padrão de passada única) para
transformar originais simples ou frente e verso em arquivos digitais e
distribui-los por opções de digitalização como Digitalização para e-mail, FTP,
PDF, URL e muito mais. Armazene até 3.000 formulários usados com
frequência no servidor de documentos incorporado para manter as versões
mais recentes prontamente acessíveis. Adicione a digitalização de OCR
opcional para criar arquivos PDF pesquisáveis. Assim vai ser mais fácil fazer
uma pesquisa simples por palavra-chave. Um módulo de fax opcional permite
escolher entre fax pela internet ou LAN sobre IP, por meio do fax Super G3
para enviar arquivos digitais direto para sua caixa de entrada e reduzir o uso
de papel, atrasos de transmissão e várias idas até a MFP.

Transporte uma carga de trabalho mais leve

Quando você para, o trabalho para. Use a MP 4055/MP 5055/MP 6055 para
ter mais liberdade no local de trabalho, sem comprometer a produtividade. É
só baixar o app RICOH Smart Device Connector nos seus dispositivos
Android® ou iOS® para compartilhar informações e imprimir sem as
configurações de impressão. Conecte seus dispositvos Android e iOS com a
MFP por Bluetooth (BLE) ou use a tag NFC (Near Field Communication)
para dispositivos Android. Receba informações direto de aplicativos
armazenados na nuvem, como Google Drive™, Box™ou Dropbox™ e imprimaas usando o app RICOH Smart Device Connector. Além disso, você pode
imprimir anexos de e-mails com a versão mais recente (v3.0) do app.
Digitalize originais na MFP e envie-os para seu dispositivo pessoal ou
diretamente para a nuvem. Assim você pode acessá-los e distribui-los
digitalmente, de acordo com sua conveniência. A impressão por AirPrint®
também está disponível.

Descubra novas maneiras de imprimir
Seu público reconhece uma boa ideia quando a vê. Use a MP 4055/ MP 5055/
MP 6055 para garantir que eles tenham uma visão ainda melhor. Você pode
estar em um PC, Mac ou Linux e produzir imagens nítidas com gradações
suaves e texto preciso a até 1200 dpi de resolução. Chame a atenção do seu
público imprimindo folhetos, mala direta, apresentações e muito mais em
uma grande variedade de materiais, incluindo envelopes de 11" x 17" e
materiais mais espessos de 300 g/m2. Você pode até criar um poster fácil de
ver de um de seus documentos atuais. Escolha entre drivers com base em
icones para fazer mudanças sutis nas imagens antes da impressão. Para
clientes que exigem fluxos de trabalho mais complexos, esses novos
dispositivos incluem PostScript para ajudar a melhorar a produtividade.
Com o controlador Intel® de 1,46 GHz, você pode executar qualquer tarefa
com rapidez e lidar com vários trabalhos ao mesmo tempo. Além disso, pode
adicionar outras bandejas de papel para expandir a capacidade para até 4.700
folhas e produzir vários trabalhos em vários tipos e tamanhos de papel.

Pressione para ter conveniência personalizada
Toque em informações críticas
Use o Smart Operation Panel grande e intuitivo para encontrar
informações importantes e alternar entre trabalhos e tarefas com rapidez e
conveniência com gestos simples de pinçar, deslizar e rolar a tela. Projetado
com a tecnologia de inovação de estilo de trabalho RICOH, a tela
touchcreen oferece várias interfaces de usuário digitais que mostram
informações críticas em um layout de grade com ícones de fácil
identificação. É possível personalizar a aparência e o layout e escolher o
que vai aparecer na tela. Basta tocar em qualquer ícone e acessar dados,
alterar configurações, executar tarefas e muito mais. Você também pode
encontrar informações online com o navegador da web incorporado.
Imprima páginas, imagens e documentos da web como PDF a qualquer
momento.

Crie atalhos para a produtividade
Você sabe o que tem que fazer. Agora, sabe como fazer isso rápido.
Personalize seus fluxos de trabalho automatizados no Smart Operation
Panel e reduza as etapas manuais repetitivas que podem impedir o fluxo de
informações. Baixe apps do fluxo de trabalho fáceis de usar no site de
aplicativos da RICOH para acrescentar recursos ou funções únicas e
simplificar o jeito de realizar as tarefas diárias. Por exemplo, você pode
baixar o app Conference Concierge para receber instruções passo a passo
sobre como criar materiais de apoio da forma certa para seu próximo
evento. Baixe o app ID Card Scan & Copy para digitalizar originais frente e
verso em um dos lados de uma folha de papel. Você pode até baixar o app
How-to Videos para acessar tutoriais convenientes e rápidos para acelerar
as tarefas de solução de problemas e personalização.

Adicione soluções de software para reduzir sua
carga de trabalho
Sempre existe um jeito de fazer as coisas. Mais importante, com a MP
4055/MP 5055/MP 6055, sempre existe o jeito mais fácil. Adicione soluções
da Ricoh e de terceiros para simplificar fluxos de trabalho complexos e
automatizar muitas tarefas repetitivas do dia a dia. Com o RICOH
GlobalScan™ NX, você pode digitalizar originais impressos e distribui-los
para qualquer lugar quase na hora, com o mínimo de esforço. Use o
RICOH Streamline NX® para criar, armazenar, recuperar, distribuir
documentos, autenticar cartões e muito mais. Adicone o Ricoh Device
Manager NX Accounting e emita cobranças para pessoas ou grupos de
trabalho com velocidade e precisão incríveis.

Execute todas as tarefas diárias com consistência
Proteja sua mensagem
Reduza os riscos com vários controles de segurança. Controle usuários e suas
atividades com a autenticação do usuário. Faça com que cada pessoa digite
uma senha ou deslize um cartão de ID pelas leitoras opcionais NFC ou HID
para acessar o dispositivo. Defina cotas de impressão para pessoas ou grupos
de trabalho para minimizar impressão desnecessária. Com a Impressão
Bloqueada, os trabalhos são retidos até que um usuário autorizado os libere.
Assim as informações confidenciais não vão parar em mãos erradas. O disco
rígido inclui ainda a proteção poderosa com criptografia para você
compartilhar arquivos cm confiança, além de um DataOverwriteSecurity
System (DOSS) que substitui imagens latentes no disco rígido.

Ajude a reduzir o impacto ambiental
A MP 4055/MP 5055/MP 6055 é fácil para sua carga de trabalho e para seu
orçamento. Aproveite seus vários recursos ecológicos. A MFP tem
certificação ENERGY STAR® e atende aos critérios Gold da EPEAT®.*
Deixamos algumas opções de economia de energia para você. Por
exemplo, você pode agendar a MFP para ser desligada quando o escritório
estiver vazio e manter a impressão frente e verso como padrão para
reduzir os custos.
*A classificação EPEAT é aplicável apenas nos EUA.

Realize tarefas administrativas com facilidade
Melhore a produtividade em sua frota com várias tarefas administrativas
remotas. Adicione o RICOH Device Manager NX para configurar
dispositivos, adicionar atualizações, monitorar o uso e muito mais em um
navegador da Web. Instale drivers de impressão remotamente com o
RICOH Device Software Manager. Para leituras de medições e relatórios
de desempenho, use o RICOH @Remote e colete dados automaticamente.
Você saberá na hora quando o serviço for necessário via alertas de serviço
automáticos enviados diretamente para sua caixa de correio. Além disso,
nossos técnicos treinados estão prontos para ajudar sempre que preciso.

Para ver recursos detalhados de nossos produtos
multifuncionais, acesse www.ricoh-usa.com/products

Leve muitos aprimoramentos para qualquer ambiente
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Smart Operation Panel super VGA colorido de 10,1":
Use os mesmos gestos de rolagem, pinça e toque que você
utiliza em seu smartphone ou tablet para acessar menus, ver
configurações e iniciar trabalhos com tranquilidade.
1

Alimentador de documentos de passada única: Coloque
no SPDF até 220 originais frente e verso ou apenas frente,
coloridos ou preto e branco para acelerar as operações de
digitalização, cópia e fax.
2

Bandejas de papel padrão: Aproveite as duas bandejas de
papel para 550 folhas e a bandeja auxiliar para 100 folhas
Bandeja para armazenar até 1.200 folhas de papel, incluindo
materiais de 11" x 17".

3

Armazenamento adicional de papel (opcional): Expanda a
capacidade para até 4.700 folhas com uma bandeja contínua
de alta capacidade para 2.000 folhas e bandeja lateral de alta
capacidade para 1.500 folhas. Você também pode escolher
uma bandeja de 550 folhas ou 2 bandejas de 550 folhas para
incentivar a impressão sob demanda.
4

5

Recuperação de documentos: Com a bandeja opcional
de 1 compartimento para 125 folhas e a bandeja interna
para classificação de 250 folhas, você recupera trabalhos
facilmente, mesmo nos escritórios com muitos usuários.

6

Acabamento dos documentos: Crie sua própria solução

de produção escolhendo entre várias opções de módulo de
acabamento. Selecione um módulo de acabamento para
grampear para 500 folhas e economize espaço ou opte por
um módulo de acabamento externo para grampear e dê um
toque profissional aos trabalhos maiores. Escolha entre
módulos de acabamento para livretos de 1.000 ou 2.000
folhas. Além disso, você pode optar por um módulo de
acabamento híbrido com e sem grampo para 1.000 folhas.
Use-o para alternar entre acabamentos com ou sem
grampo, dependendo do número de páginas impresso. O
grampeamento sem grampo é ideal para escolas, hospitais e
escritórios públicos onde reciclagem e segurança são
especificamente importantes.

Dobra de documentos (não mostrado): Use a unidade
opcional para várias dobras para automatizar tipos
diferentes de dobras de papel, incluindo tripla, em z e
meia dobra, e produza mais tipos de documentos
internamente.

Seja profissional no acabamento
Escolha entre uma grande variedade de módulos de acabamento opcionais e fáceis de usar para aprimorar apresentações, apostilas,
manuais e muito mais. Assim você envolve clientes e colegas. Cada módulo de acabamento ajuda a automatizar as tarefas monótonas e
repetitivas para que você possa passar para a próxima ideia e oportunidade rapidamente.
Módulo de acabamento
interno para
grampeamento SR3130

Módulo de
acabamento para
livreto SR3220

Módulo de acabamento
híbrido com grampo +
sem grampo SR3210

Módulo acabamento
para grampear
SR3230

Grampeamento sem grampo

Módulo de acabamento

Papel

Módulo de acabamento interno
para grampeamento SR3130

500 folhas

Opcional

N/A

N/A

1.000 folhas

Opcional

N/A

2 - 5 folhas/jogo

Todos

Módulo de acabamento
para livreto SR3220
Módulo de acabamento
para livreto SR3240

1.000 folhas

Opcional

Até 15 folhas

N/A

Todos

2.000 folhas

Opcional

Até 20 folhas

N/A

Todos

Módulo acabamento para
grampear SR3230

3.000 folhas

Opcional

N/A

Todos

Módulo de acabamento
híbrido com grampo + sem
grampo SR3210

Furo

Módulo de
acabamento para
livreto SR3240

Especificações da copiadora/mecanismo
Configuração

Quantidade máx de cópia
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2
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2
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N/A

168,6 lbs. (76,5) kg

MP 4055/MP 5055

®

®

™

Amostra/Bloqueada/Retida/Agendada/
Armazenada/Armazenar e imprimir,
impressão direta de PDF, do correio para
impressão, código de classificação, suporte a
Bonjour, suporte a Windows Active
Directory, suporte a DDNS, adoção da fonte
PCL residente, mudança do parâmetro de
bandeja do Web Image Monitor, suporte a
1200 dpi, driver universal, suporte a XPS,
impressão WS, opção de interface LAN sem
fio, impressão direta de mídia (imprimir de
USB/SD), impressão de página de banner,
promoção automática do trabalho, suporte a
WPS, enviar para servidor de arquivos, layout
(N para cima), marca d'água, folha de
divisória, rotação, não imprimir folhas em
branco, pontilhamento, economia de toner,
preto sobre impressão, ID do usuário/Código/
autenticação, impressão de margem a margem

23.1" x 26.9" x 37.9"
(587 x 684 x 963 mm)
SPDF)

Sistemas compatíveis

Padrão: PostScript emulation, PCL5e/
PCL6
Opcional: Adobe PostScript 3 , XPS
Até 1200 x 1200 dpi

Seleção automática de papel, troca automática de
bandeja, densidade automática de imagens,
separação automática de texto e foto, início
automático, timer para desligamento automático,
cópia, troca/apagamento/ajuiste de margem de
livreto/revista, combinação (layout), inserção de
folhas para capa/capítulo/errata, rotação de
imagens, servidor de documentos (capacidade de
3.000 folhas) com gerenciamento de pasta e
proteção por senha, navegador da web, frente e
verso, classificação/rotação eletrônica, 8
predefinições de trabalhos, 25 programas de
trabalhos, negativo/positivo, amostra de cópia,
cópia em série, tela simplificada, 1.000 códigos de
usuário, carimbos/numeração, interrupção de
cópia, botão de login/logout, temporizador para
redefinição de sistema, importação/exportação
das definições de preferências, indicador de
modo ecológico, gerenciamento centralizado do
catálogo de endereços

Computador
Digitalização sólida em uma
dimensão CCD
Digitalização com feixe duplo de
laser e impressão eletrofotográfica
Seco, componente duplo
600 x 600 dpi
Até 999
4 segundos para MP 4055
2,9 segundos para MP 5055/MP 6055
Menos de 24 segundos
MP 4055: 7,9 segundos
MP 5055: 8,2 segundos
MP 6055: 8,7 segundos
2 GB RAM + HD 320 GB (Comp.)

(Padrão/Máximo)
Tipo de original
Livro/Folha/Objeto
Tamanho máx. do original Até 11" x 17"
MP 4055: 40 impressões/minuto
MP 5055: 50 impressões/minuto
MP 6055: 60 impressões/minuto
Alimentação
120V/60Hz/12A
Consumo máximo de energia Menos de1,6kW
MP 4055: 1,6 kWh/semana
eletricidade (TEC)**
MP 5055: 2,1 kWh/semana
MP 6055: 2,6 kWh/semana
Capacidade padrão de papel 1.200 folhas (550 folhas em 2
bandejas e bandeja auxiliar de 100 folhas)
Capacidade máxima de papel 4.700 folhas (com LCT contínua + LCT lateral)
Tipos de papel compatíveis Comum, reciclado, colorido, especial,
timbrado, pré-impresso, pré-furado,
sulfite, cartão, envelope, OHP*, Etiqueta*
Tam. papel compatíveis
Bandejas 1 e 2:: 5,5" x 8,5" – 11" x 17"
(A6 – A3)
Bandeja auxiliar: 5,5" x 8,5" – 12" x
18" (A6 – A3)
Bandejas 1 e 2:: 16 – 80 lb. Bond
(60 – 300 g/m )
Auxiliar:: 14 – 80 lb. Bond (52 – 300 g/
m)
Frente e verso: 14 – 68 lb. Bond (52 – 256
g/m ) 500 folhas
3.625 folhas (Un. ponte +1 compart. +
Mód. acabamento 3.000 folhas)
Tipo alimentador de doc. Alimentador de documentos de passada
única (SPDF)
5,5" x 8,5" – 11" x 17" (A5 – A3)
Tamanho do original
Frente: 11 – 34 lb. Bond (40 – 128 g/m )
Frente e verso: 14 – 34 lb. Bond (52 – 128
g/m )
de documentos
220 folhas
25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%,
93%, 100%, 121%, 129%, 155%,
200%, 400%

Alceamento

Especificações do scanner (Padrão)

*Apenas bandeja auxiliar
**Consumo de Energia Típico pelo programa ENERGY STAR.

(P/B e cores)

Especificações da impressora (Padrão)

Velocidade do processador Atom BayTrail-I de 1,46 GHz
Padrão no dispositivo: 10Base-T/100Base-TX/
1000Base-T Ethernet, host USB Tipo A I/
F (2 portas na traseira do dispositivo).
Padrão no painel de operações: host USB
(Tipo A: 1 porta/suporte à memória flash
USB), host USB (Tipo A: 1 porta/suporte a
teclado opcional etc), host USB tipo mini B e
slot para cartão SD: Opcional IEEE 1284/
ECP, LAN sem fio IEEE 802.11b/g/n.
TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows Vista/7/8/8.1/10, Server 2008/
2008R2/2012/2012R2; Unix Filters for
Sun Solaris 9/10, HP-UX 11.x/11i v2/11i
v3, SCO OpenServer 5.0.7/6.0, Red Hat
Linux Enterprise V4/V5/V6, IBM AIX 5L/
V5.3/V6.1/V7.1, Mac OS X 10.7 ou
posterior SAP R/3, IBM iSeries AS/400
using OS/400 Host Print Transform,
usando Xen App 6.5 ou posterior
Web Image Monitor, @Remote
incorporado, @Remote Office Appliance,
@Remote Connector NX, @Remote
Enterprise Pro, Device Manager NX Lite
and Accounting, Device Manager NX
Pro and Enterprise, Printer Driver
Packager NX
®

Frente - 110 ipm/Frente e verso - 180 ipm (A4)

Cores e PB: Até 600 dpi TWAIN: Até 1200
dpi
Até 11" x 17"
Standard: 10Base-T/100Base-TX/
1000Base-T Ethernet
Opcional: IEEE 802.11a/b/g/n Wireless LAN
TCP/IP, SMB, SMTP, POP, LDAP, FTP, IMAP4
Single and Multi-Page TIFF/PDF,
High Compression PDF, PDF/A and
Single-Page JPEG
Digitalização incorporada para e-mail/
pasta/SMB/FTP/URL/PDF/A/PDF com
assinatura digital, digitalização de TWAIN
e cores, detecção automática do tamanho,
seleção automática da densidade, rotação de
imagem, modo de SADF/Lote, Modo de
tamanho combinado, reduzir e ampliar,
dividir digitalização de original tipo livreto,
scanner de WS, suporte a LDAP,
visualização antes da transmissão,
criptografia de PDF, eliminação de cor para
envio, gerenciamento distribuído da
digitalização.

RICOH MP 4055/MP 5055/MP 6055
E S P E C I F I C A Ç Õ E S

D O

S I S T E M A
Optional

Especificações do fax (Opção)
PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
200 x 200/100 dpi; 400 x 400 dpi (opcional)
MH, MR, MMR, JBIG
Até 68 spm (Carta/A4)
33,6 Kbps com fallback automático
G3: 3 segundos por página (Compactação MMR)
G3: 2 segundos por página (Compactação JBIG)
4 MB padrão/64 MB máximo (320
páginas/4.800 páginas)
Máx. discagens automáticas 2.000
100 (max. 500 numbers per group)
Uma hora de backup, capacidade de LAN-Fax,
Fax de Internet (T.37) Fax IP (T.38), Fax
Encaminhamento para e-mail/pasta, fax sem
papel (HDD), detecção de documento mal
inserido, conferência do endereço de destino,
SMTP direto, suporte a LDAP, envio universal
(fax e digitalização simultâneos), atribuição da
linha de fax, temporizador de saída de fax
Fax remoto, operação simultânea de até 3
linhas (G3 x #)

Recursos de segurança (padrão)

DataOverwriteSecurity System (DOSS), autenticação com fio Windows/LDAP/
básica/código do usuário/802.1.x, catálogo de endereços/senha de autenticação/
comunicação SSL/S/MIME/IPsec, comunicação IPsec/HDD/SMTP sobre SSl/TLS/
criptografia de LAN sem fio, protocolo de rede ativado/desativado, filtragem de IP,
prevenção contra cópia/impressão não autorizada, definição de cota/limite de
conta, selo de segurança obrigatória, criptografia de HDD

Acessórios de hardware opcionais
Banco de papéis com uma bandeja (PB3150/PB3250)

16

2

2

2

2

2

2

2

234

2

550 folhas / 1 bandeja
5,5" x 8,5" a 11" x 17" (A5 – A3)
16 – 80 lb. Bond/166 lb. Index
(60 – 300 g/m )
23,1". x 27". x 4,7". (587 x 685 x 120 mm)
2

Requer a instalação da mesa com rodízio tipo M3.

Banco de papéis com duas bandejas (PB3220)
1.100 folhas (550 folhas em 2 bandejas)
5,5" x 8,5" a 11" x 17" (A5 – A3)
16 – 80 lb. Bond/166 lb. Index
(60 – 300 g/m )
Dimensões (LxPxA)
23,1". x 27". x 9,7". (587 x 685 x 247 mm)
Bandeja contínua de alta capacidade (PB3230/PB3260)
2.000 folhas (1.000 folhas em 2 bandejas)
8,5" x 11"/A4
14 – 80 lb. Bond/166 lb. Index (60 –
300 g/m )
Dimensões (LxPxA)
23,1". x 27". x 9,7". (587 x 685 x 247 mm)
Bandeja de alta capacidade lateral (RT3030)
1.500 folhas
8,5" x 11"/A4
16 – 80 lb. Bond/166 lb. Index
(60 – 300 g/m )
13,4" x 21,4" x 11,4" (340 x 545 x 290 mm)
1

2
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2

2

Requer instalação do banco de papéis de 2 bandejas (PB3220) ou LCT cont. (PB3230/PB3260)

23,1". x 26,7". x 10". (586 x 679 x 256 mm)
Menos de 29,3 lbs. (13,25 kg)

Bandejas de saída e bandeja interna opcional
de troca e classificação (SH3070)
2250 folhas (8,5". x 11" ou menor) (A4 – A5)
125 folhas (8,5" x 14" ou maior) (B4 – A3)
5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A5 – A3)
14 – 80 lb. Bond/166 lb. Index
Paper Weight
(52 – 300 g/m )
3

2

Cannot be installed with any Finisher

1 Bin Tray (BN3110)
5.5" x 8.5" to 11" x 17" (A5 – A3)
14 – 80 lb. Bond/166 lb. Index
(52 – 300 g/m )
Capa. bandeja
125 folhas
Unidade interna para várias dobras (FD3000)
Dobra em z, meia dobra, dobra tripla para fora,
dobra tripla para dentro
8.5" x 13.4" (Oficio)
Dobra tripla para dentro ou para fora: A3,
A4, DLT, LG, LT, 8.5" x 13.4" (Oficio)
2

2

2

2

Módulo de acabamento para livretos para 1.000 folhas (SR3220)
Bandeja de prova: 5,5" x 8,5" – 12" x 18" (A6 –
A3)
Bandeja de troca: 5,5" x 8,5" – 12" x 18" (A6 –
A3)
Bandeja para livretos: 8,5" x 11" – 12" x
18" (A4 – A3)
Bandeja prova: 14 – 45 lb. Bond (52–169 g/m )
Bandeja de troca: 14 – 80 lb.
Bond/166 lb. Index (52 – 300 g/m )
Bandeja para livretos: 14 – 28 lb. Bond
(52 – 105 g/m )
Bandeja de prova: 250 folhas (8,5" x 11" ou
menor) (A4); 50 folhas (8,5" x 11" ou maior)
(B4-A3)
Bandeja de troca: 11.000 folhas (8,5" x 11" ou
menor) (A4); 500 folhas (8,5" x 11" ou maior)
(B4 – A3)
Bandeja para livretos: 20 jogos (2 - 5 folhas),
10 jogos (6 - 10 folhas), 7 jogos (11 – 15 folhas)
Grampo normal: 50 folhas (8,5" x 11")
(A4); 30 folhas (8,5" x 14" ou maior) (B4 - A3)
Alceamento: 15 folhas
Grampo normal: 8.5" x 11" to 12" x
18" (A4 – A3)
Alceamento: 8,5" x 11" – 12" x 18" (A4 – A3)
14 – 28 lb. Bond (52 – 105 g/m )
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Superior, Inferior, 2 grampos, livreto
22,2". x 24,4". x 37,8". (563 x 620 x 960 mm)

Unidade para furar - 2/3 furos (PU 3050NA)
(Opcional; Instalada dentro do módulo de acabamento SR3210 ou SR3220
5,5" x 8,5" a 11" x 17" (A5 – A3)
14 – 68 lb. Bond/142 lb. Index
(52 – 256 g/m )
2

Módulo de acabamento para livretos para 2.000 folhas (SR3240)
Bandeja de prova: 5,5" x 8,5" – 12" x 18" (A6
– A3)
Bandeja de troca: 5,5" x 8,5" – 12" x 18" (A6 –
A3)
Bandeja para livretos: 8,5" x 11" – 12" x
18" (A4 – A3)
Bandeja de prova: 14 – 58 lb. Bond/122 lb.
Index (52 – 220 g/m )
Bandeja de troca:: 14 – 80 lb. Bond/166 lb.
Index (52 – 300 g/m )
Bandeja para livretos: 17 – 28 lb. Bond
(64 – 105 g/m )
Bandeja prova: 250 folhas (8,5" x 11" ou
menor) (A4); 50 folhas (8,5" x 11" ou maior)
(B4)
Bandeja troca:: 2.000 folhas (8,5"x 11"ou
menor) (A4); 1.000 folhas (8,5" x 14") (B4);
Bandeja livretos: 30 jogos (2 - 5 folhas) ou
15 jogos (6 - 10 folhas), 10 jogos 15 jogos
(6 - 10 folhas), 10 jogos (11 a 15 folhas) e 6
jogos (16 a 20 folhas)
Grampo normal: 50 folhas (8,5" x 11" a 11" x
17" e tamanhos mistos) (A4 – A3)
Alceamento: 20 folhas
Tamanho papel grampeado Grampo normal: 8,5" x 11" a 11" x 17"
(A4 – A3) Alceamento:8,5" x 11" – 12" x
18" (A4 – A3)
14 – 28 lb. Bond (52 – 105 g/m )
Sup., inf., 2 grampos, sup. inclinado, livreto
25,9". x 24,1". x 37,8". (657 x 613 x 960 mm)
Módulo de acabamento para 3.000 folhas (SR3230)
Bandeja prova: 5,5" x 8,5" – 12" x 18" (A6 –
A3)
Bandeja de troca:: 5,5" x 8,5" – 12" x 18" (A6
– A3)
Bandeja prova: 14 – 58 lb. Bond/122 lb.
Index (52 – 220 g/m )
Bandeja de troca:: 14 – 80 lb. Bond/166 lb.
Index (52 – 300 g/m )
Bandeja prova: 250 folhas (8,5" x 11"
oumenor) (A4); 50 folhas (8,5" x 11" ou
maior) (B4)
Bandeja de troca: 3.000 folhas (8,5" x 11")
(A4); 1.500 folhas (8,5" x 14" ou maior) (B4)
50 folhas (8,5" x 11" a 11" x 17") ou tamanhos
mistos (A4 - A3)
8,5" x 11" a 11" x 17" (A4 – A3)
14 – 28 lb. Bond (52 – 105 g/m )
Sup., inferior, 2 grampos, superior inclinado
Dimensões (LxPxA
25,9". x 24,1". x 37,8". (657 x 613 x 960 mm) 2-/3Unidade para furar (PU3060NA)
(Opcional; Instalada dentro dos módulos de acabamento SR3230 ou SR3240)
5,5" x 8,5" a 11" x 17" (A5 – A3)
14 – 68 lb. Bond/142 lb. Index
(52 – 256 g/m )
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Opções de gabinete e manuseio de papel

Gabinete tipo F

Dobra em z: A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8k,
8.5" x 13.4" (Oficio)
Meia dobra: A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8k,
8,5" x 13,4" (Ofício), 12" x 18", 12" x 18",
12,6" x 17,7" (SRA3)
Dobra tripla para dentro ou para fora: A3,
A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Ofício)
24,09" x 21,85" x 7,24" (612 x 555 x 184
mm)
33 lb. (15 kg)
Módulo interno para grampear para 500 folhas (SR3130)3 5
5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 – A3)
14 – 80 lb. Bond/166 lb. Index
(52 – 300 g/m )
500 folhas (8,5" x 11" ou menor) (A4)
250 folhas (8,5" x 14" ou maior) (B4 - B3)
7,25" x 10,5" a 11" x 17" (A4 – A3)
14 – 28 lb. Bond (52 – 105 g/m )
50 folhas (8,5" x 11") (A4)
30 folhas (8,5" x 14" ou maior e/ou tamanhos
combinados) (B4 – A3)
Superior, Inferior, 2 grampos
Dimensões (LxPxA)
21,5". x 20,6". x 6,7". (546 x 523 x 170 mm)
Unidade para furar de 2/3 furos (PU3040NA)
(Opcional; instalada dentro do módulo de acabamento interno SR3130)
Tamanho papel furado
7.25" x 10.5" to 11" x 17" (A4 – A3)
Punch Paper Weight
14 – 45 lb. Bond/93 lb. Index (52 – 169 g/m )
1,000-Sheet Hybrid Staple + Stapleless Finisher (SR3210)2 3 4
Bandeja de prova: 5,5" x 8,5" a 12" x 18"
(A6 – A3)
Bandeja de troca: 5.5" x 8.5" to 12" x 18"
(A6 – A3)
Bandeja de prova: 14 – 45 lb. Bond/93 lb.
Index (52 – 169 g/m )
Bandeja de troca: 14 – 80 lb. Bond/166 lb.
Index (52 – 300 g/m )
Bandeja de prova: 250 folhas (8,5" x 11")
(A4); 50 folhas (8,5" x 14" ou maior) (A4–B3)
Bandeja de troca: 1.000 folhas (8,5" x 11")
(A4); 500 folhas (8,5" x 14" ou maior) (A4 -B3)
2 - 5 folhas/jogo
50 folhas (8,5" x 11") (A4)
30 folhas (8,5" x 14" ou maior) (B4)
8,5" x 11" a 11" x 17" (A4 – A3)
14 – 28 lb. Bond (52 – 105 g/m )
Superior, Inferior, 2 grampos
22,2". x 24,4". x 37,8". (563 x 620 x 960 mm)
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Opções de acessórios adicionais

Unidade de ponte BU3070, Leitura de cartão NFC tipo M29, MFP com HotSpot
tipo S, filtro de alimentação ESP XG-PCS-15D, unidade de conexão de fax tipo
M29, unidade de interface G3 tipo M29, unidade de memória de fax tipo M19 de
64 MB, conversor de formato de arquivo tipo M19, placa de interface IEEE 1284
tipo M19, unidade de interface IEEE 802.11a/b/g/n tipo M19, suporte contador de
código tipo M3, unidade de OCR tipo M13, unidade de interface contadora
opcional tipo M12, unidade PostScript3 tipo M29, unidade leitura de cartão
inteligente incorporada tipo M29, leitora de cartão inteligente USB SCR3310v2,
opção de impressão direta XPS tipo M29, placa USB estendida tipo M19, teclado
USB externo (sem suporte), suporte para teclado externo tipo M19, mesa com
rodízio tipo M3
1
É necessário instalar a mesa com rodízio tipo M3
2
2 Requer configuração com a unidade de ponte BU3070.
3
3 Não podem ser instalados juntos.
4
4 Requer a instalação do banco de papéis de duas bandejas (PB3220) ou da LCT
contínua (PB3230/PB3260)
5
5 Não disponíveis para MP 6055.
6
6 Disponibilidade limitada, a PB3150 será substituída pela PB3250 posteriormente.
7 7 Disponibilidade limitada, a PB3230 será substituída pela PB3260 posteriormente.
Observação:Alguns acessórios exigem equipamento adicional ou podem ser um prérequisito para outras opções.
Algumas imagens contidas neste folheto não mostram os estabilizadores fornecidos
com unidades de alimentação de papel opcionais.
Algumas opções talvez não estejam disponíveis no momento de lançamento no
mercado.
Adobe® PostScrip® 3™ e PDF Direct da Adobe® genuínas disponíveis como opções.
A marca d'água e a logomarca Bluetooth<1096>®</1096> são marcas registradas da
Bluetooth SIG, Inc e quáquer uso de tais marcas pela Ricoh co., Ltd ocorre sob licença.
Outras marcas comerciais e nomes de marca são de propriedade dos respectivos
proprietários.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso.
Para obter melhor desempenho e rendimento, recomendamos o uso de peças e
suprimentos genuínos do Ricoh Family Group.
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