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Можливість бути унікальними 

Щоб рости і розширювати свій бізнес, необхідно виділятися серед конкурентів. Для цього 
потрібні нові технології, чудова якість і висока продуктивність. 

Системи друку серії Ricoh Pro C7200exs - саме те, що потрібно. Нові моделі цієї серії відрізняються 
високою продуктивністю і якістю, і підтримують до п'яти спеціальних кольорів, що дозволяє створювати різні 
ефекти друку, забезпечуючи чудовий потенціал для розширення бізнесу. 

Pro C7200E:  85 стор./хв. - принтер з можливістю установки п’ятої колірної станції 
Pro C7200X:   85 стор./хв. - принтер з п’ятою колірною станцією 
Pro C7200SX: 85 стор./хв. - БФП з п’ятою колірною станцією 
Pro C7210X:   95 стор./хв. - принтер з п’ятою колірною станцією 
Pro C7210SX: 95 стор./хв. - БФП з п’ятою колірною станцією 

Серія Ricoh Pro C7200exs Graphic Arts

Edition



Розширення можливостей друку 
завдяки використанню п’ятого кольору 

Завдяки використанню п'ятого кольору друкована продукція стає більш ефектною і підвищує цінність 

запропонованих послуг. 

Прозорий тонер для виділення елементів дизайну макета, білий тонер для друку фону або захисний код, видимий 

тільки в ультрафіолетовому світлі, - у вашому розпорядженні різні ефекти, які помітно розширять виробничі 

можливості. Колірна гамма Ricoh тепер включає білий, прозорий, неоновий жовтий, неоновий рожевий і 

прихований червоний кольори. Крім того, для створення більш ефектною продукції можна перемикати секції з 

тонером. Уявіть, що одне завдання може включати нанесення, наприклад, як білого, так і прозорого тонера. 

• 

• 

• 

• 

• 

П'ятий колір підвищує ефектність, привабливість і цінність матеріалів комерційної друку                                        

Прозорий тонер використовується для нанесення водяних знаків або виділення елементів дизайну                   

Білий тонер використовується для друкування фону на кольорових і прозорих матеріалах 

Прихований червоний тонер використовується для базового захисту продукції, наприклад при друкуванні квитків 

Друк в режимі Білий + CMYK за один прохід розширює можливості роботи з кольоровими матеріалами 

і підвищує продуктивність  

 



Чудова якість зображення 

Нові апарати Ricoh для промислового кольорового друку гарантують стабільно високу якість зображення, 
порівнянне з офсетним друком. В системі обробки зображень використовується технологія VCSEL (поверхнево 
випромінюючий лазер з вертикальним резонатором), ультрадисперсний хімічний тонер PxP і безмасляна 
система термічного закріплення. 

Тонер PxP має широку кольорову гаму, що дозволяє отримувати яскраві реалістичні кольори з плавною градацією 
напівтонів. 

• Якість друку, порівнянне з офсетним 
• Яскраві реалістичні кольори, плавного переходу тонів і тонкі лінії 
• Тонкий шар тонеру зводить до мінімуму глянець відбитків 
• Точна приводка лицьової і зворотної сторони з автоматичним контролем якості 

 



Розширена підтримка носіїв для друку 

Моделі серії Pro C7200exs підтримують друк на носіях щільністю від 52 до 360 
г/м² при повній номінальної швидкості і можуть друкувати на різних матеріалах, 
включаючи глянцевий і матовий офсетний папір, текстурований папір, 
безкарбоновий папір (самокопірку) і конверти. 

Для додаткової зручності передбачені функції двостороннього друку на аркушах 
довжиною до 700 мм і одностороннього друку на банерних аркушах довжиною до 
1260 мм. 

Вбудована бібліотека матеріалів містить попередньо задані параметри для різних 
типів фірмової паперу, що спрощує процес настройки і забезпечує надійну роботу. 

 Апарати серії Pro C7200exs підтримують друк на матеріалах щільністю від 52 
до 360 г/м² 

 Офсетний папір з глянцевим і матовим покриттям, текстуровані носії і 
безкарбоновий папір (самокопірка) 

 Розширена вбудована бібліотека матеріалів містить автоматичні настройки 
для різних типів фірмової паперу 

 Новий інструмент управління матеріалами (MMT) дозволяє переносити 
налаштування на інші пристрої 

Висока  продуктивність 

Для промислової друку необхідне продуктивне і надійне обладнання, яке дозволяє отримувати високоякісну продукцію 
з низькою собівартістю. Стабільно висока якість відбитків є обов'язковою і необхідною умовою для компаній, які хочуть 
доповнити або замінити парк офсетного обладнання новими цифровими системами. 

• 85 або 95 стор./хв. (A4) 
• Повна швидкість друку на папері будь-якої щільності 
• Друк на аркушах довжиною до 700 мм (автоматичний дуплекс) і довжиною до 1260 мм (одностороння) 
• Блоки з можливістю заміни навченим персоналом для довгої безвідмовної роботи 
• Проста процедура видалення застрягання з анімованими підказками і світлодіодними індикаторами 

 



Індивідуальний підхід до ваших потреб 

Розроблено суто для вас 

Нові системи можна адаптувати під конкретні виробничі умови, встановивши 
додаткові модулі подачі матеріалів і фінішної обробки. Додатковий модуль 
подавання паперу великої ємності з вакуумної подачею підтримує широкий 
асортимент матеріалів, включаючи папір щільністю до 360 г/м². 

Серед опцій фінішної обробки можна вибрати фінішер зі степлером, 
брошурувальник і пристрій обрізки брошур, багатопозиційний модуль 
фальцовки, який підтримує шість варіантів фальцювання паперу, пристрій 
вставки обкладинок великої місткостіперфоратор GBC StreamPunch, модулі 
брошурування кільцями і склеювання книг, подвійні укладальники великої 
ємності, а також професійний буклетмейкер Plockmatic з модулями пласкування 
корінця та обрізки. 

Контролери EFI 

Для підтримки робочих процесів доступні потужні сервери друку EFI Fiery. 
Розроблені на базі нового системного програмного забезпечення Fiery FS350 Pro, 
контролери кольорового друку E-86A і E-46A містять новітні технологічні 
вдосконалення, забезпечуючи швидкий і якісний друк без додаткових налаштувань. 

Нові контролери Fiery передбачають різноманітні інструменти для професійної 
настройки кольору, готові параметри завдань і функції автоматизації, які підвищують 
ефективність робочого процесу. 

Сервер друку TotalFlow 

Сервер друку TotalFlow на базі процесора Adobe PDF (APPE) який ідеально 
підходить для корпоративних центрів тиражування і комерційних друкарень, які 
працюють з форматами PDF або IPDS/AFP (опція). 

У корпоративних центрах тиражування (CRD) можна використовувати додаткові 
вбудовані інструменти перед-друкарської підготовки на основі TotalFlow Prep - 
багатофункціонального додатка для спуску смуг, верстки і редагування на рівні 
окремої сторінки. 

Комерційні друкарні можуть підключатися до існуючих робочих процесів перед- 
друкарської підготовки (Kodak Prinergy, Agfa Apogee і Heidelberg Prinect) на базі 
стандартної технології JDF, що забезпечить просту інтеграцію і двонаправлений 
зворотний зв'язок для передачі інформації про статус завдання. Вибір 
технологій Kodak або Heidelberg APPE Rip також забезпечує цілісність передачі 
кольору порівняно з CTP-системами. 

 



Програмне забезпечення Ricoh 

TotalFlow Prep 

TotalFlow Prep - це функціональний і простий у використанні застосунок для корпоративних центрів друку і 
комерційних друкарень. 

TotalFlow Prep пропонує потужні інструменти для спуску смуг, верстки, корекції відсканованих копій, редагування на рівні 
окремої сторінки тощо. Стандартні задачі і завдання можна автоматизувати, налаштувавши функцію “гарячих” папок, а також 
швидко додавати, переглядати і коригувати традиційно складні завдання, наприклад додавання вкладок, вкладок для обрізки 
без полів і налаштування додаткових параметрів фінішної обробки. 

TotalFlow Production Manager 

TotalFlow Production Manager представляє собою комплексне рішення з управління завданнями для корпоративних центрів 
друку і комерційних друкарень, яке забезпечує ефективний контроль і організацію черги завдань на декількох апаратах або 
при наявності великої кількості завдань із стислими термінами. 

TotalFlow Production Manager дозволяє управляти станом і пріоритетом завдань і бібліотеками матеріалів за 
допомогою єдиного рішення, доповненого розширеними настройками верстки та вбудованою функцією підготовки до 
растрування. 

TotalFlow Production Manager і TotalFlow Prep сумісні з різними контролерами, включаючи Ricoh GWNX, серверами друку 
TotalFlow і EFI Fiery, а спеціальний з'єднувальний модуль забезпечує підключення до рішень сторонніх виробників (можуть 
знадобитися витрати на професійне обслуговування). 

Програмне забезпечення Color-Logic Inc 
Рішення Color-Logic полегшує роботу, пов'язану з дизайном, передачею даних і друком в стандартній палітрі кольорів 
CMYK + Білий на металізованих і спеціалізованих матеріалах при виведенні на цифрову листову друкарську машину серії 
Ricoh Pro C7200exs. 

Color-Logic забезпечує підвищення ефективності та збільшення прибутку як для вас, так і для ваших клієнтів, 
що дозволяє пропонувати корпоративним клієнтам і агентствам унікальну продукцію чудової якості: від титульної 
сторінки журналу і малотиражної упаковки до візитних карток або запрошень на спеціальні міроприємства. 

FusionPro®
 

FusionPro - це плагін Adobe Acrobat™, який містить широкий набір інструментів персоналізації і верстки в рамках існуючого і 
добре знайомого додатку 

За допомогою FusionPro можна створювати персоналізовану цільову продукцію, яка допоможе клієнтам підвищити 
рівень відгуку на рекламу і отримати доступ до онлайн-контенту через бібліотеку QR-кодів. Об'єднавши шаблони в 
форматі PDF з даними клієнта, можна створювати зверстані і готові до друку файли в різних форматах з вивідними 
відмітками, колірними смугами і іншим пробільним матеріалом для сторінок. 

 



Ricoh Pro™ C7200sx 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Контролери 

Назва моделі: Pro C7200E,  Pro C7200X, Pro C7210X, 
Pro C7200SX, Pro C7210SX 

Сухий електростатичний перенос з 5 і 4 
(Pro C7200E)  барабанами і 
трансферним пасом 

Технологія  безмасляного 
термозакрі плення  за  допомогою  
пасу 

Pro C7200E, Pro C7200X, Pro C7200SX 
— 85 стор/хв 

Pro C7210X. Pro C7210SX — 95 стор/хв 

Макс. 2400 x 4800 dpi 

Не більше 300 сек. 

Pro C7200E / Pro C7200X / Pro C7210X 
— 1320 x 910 x 1218 мм 

Pro C7200SX и Pro C7210SX — 
1320 x 910 x 1230 мм 

Pro C7200E / Pro C7200X / Pro C7210X 
— Не більше 560 кг 

Pro C7200SX і Pro C7210SX — Не 
більше 580 кг 

220–240 В, 16 A, 50/60 Гц 

Не більше 5000 Вт 

14 400 000 відбитків або 5 років 

E46-A 
Тип: 

Версія О Е М : 

Процесор: 

Зовнішній 

Fiery System FS350 Pro 

Intel i5-6500 

(від 3,2 до 3,6 ГГц з функцією Turbo) 

8 ГБ (4ГБ x 2) 

1 ТБ 

З підтримкою DVD-RW 

Windows 10 Enterprise Systems x64 

Технологія: 

Фіксація зображення: Пам’ять:  

Жорсткий диск: 

CD-ROM: 

ОС: 
Швидкість друку: 

E86-A 
Тип:

Версия OEM: 

Процесор: 

Зовнішній 

Fiery System FS350 Pro 

Intel Xeon E5-2637 V4 
(від 3,5 до 3,7 ГГц з функцією Turbo) 

16 ГБ (4ГБ x 4) 

500 ГБ + 2 x 2 ТБ SATA RAID 0 

З підтримкою DVD-RW 

Windows 10 Enterprise Systems x64 

Роздільна здатність:  

Час розігріву:  

Габарити  (ШxГxВ): 

Пам’ять: 

Жорсткий диск: 

CD-ROM: 

ОС: 

Вага: 

Сервер  друку TotalFlow R-62A 
Електроживлення: 

Споживана потужність: 

Загальний ресурс: 

Тип:

Процесор: 

Пам’ять: 

Зовнішній 

6th Gen Core i7 - 6700 3,4 ГГц 

Станд.: 32 ГБ (16 ГБ x 2) 

Опція: 32 ГБ (16 ГБ x 2) 

Станд.: 1 ТБ SATA x 3 

Опція: 1 ТБ x 1 

З підтримкою DVD-RW 

Linux 

Робота з носіями Жорсткий диск: 

Завантаження папером: 1-й лоток (станд.) на 1000 арк. x 2 

(тандемний)      

2-й лоток (станд.) на 500 арк. 

Опції: A3/DLT/LCT 

3-й лоток на 1000 арк.  

4-й лоток на 2000 арк.  

5-й лоток на 1000 арк.  

LCIT з вакуумним подаванням 2x2200 арк. 

Лоток прямого подавання на 500 арк.      

323 x 480 мм / 12,7 x 18,9 дюйми 

323 x 1252 мм / 12,7 x 49,2 дюйми 
(при використанні додаткового лотка 

для банерних аркушів)      

1-й лоток (станд.) 52–300 г/м2

2 -й лоток (станд.) 52–256 г/м2

Опції: A3/DLT/LCT 

3 -й лоток 52-256 г/м2

4-й лоток 52-360 г/м2

5-й лоток 52-360 г/м2

LCIT з вакуумним подаванням : 52-360 г/м2         

Лоток прямого подавання: 52-216 г/м2

52–360 г/м2

CD-ROM: 

ОС: 

Інші опції 
LCIT (велика бічна касета) з вакуумним подаванням (RT5120), LCIT 
для подавання A3 (RT5110), з’єднувальний модуль (BU5010), лоток 
прямого подавання (BY5020), лоток прямого подавання для 
банерних аркушів, лоток для банерних аркушів з вакуумним 
подаванням, степлер-фінішер (SR5060), модуль обрізки переднього 
краю брошур (TR5040), укладальник великої ємності (SK5040), 
пристрій вставки сторінок великої  ємності (HCI3500), 
брошурувальник кільцями (RB5020), клейова машина (GB5010), 
багатопозиційний модуль фальцовки (FD5020), модуль 
запобігання скручування паперу, модуль охолодження відбитків, 
перфоратор 2–4 отворів, перфоратор GBC StreamPunch, GBC 
StreamWire, буклетмейкер Plockmatic, модулі пласкування 
корінця, обрізки переднього краю, вставки обкладинок та 3-
сторонньої обрізки Plockmatic, буклетмейкер  Watkiss  

Макс. площина друку : 

Щільність паперу: 

Рішення для автоматизації робочих процесів 
Ricoh TotalFlow: Prep, 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 

Дуплекс: 

Екологічні показники 
Моделі серії Pro C7200esx відповідають вимогам стандарту 
Energy Star 2.0. 

Факти і цифри, наведені в даній брошурі, відносяться до конкретних комерційних моделей. В інших умовах результати можуть бути іншими. Всі 
назви компаній, торговельних марок, продуктів і послуг є власністю і зареєстрованими товарними знаками відповідних власників. © Ricoh 
Europe PLC, 2018 г. Все права захищені. Дана брошура, її зміст та / або макет не можуть бути змінені, адаптовані або скопійовані, частково 
або повністю скопійовані або включені в інші матеріали без попереднього письмового дозволу компанії Ricoh Europe PLC. 

www.ricoh-europe.com 

http://www.ricoh-europe.com/



