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Pro 8300s

Zwart-wit

□Kopieerapparaat  □Printer  □Scanner

Compacte digitale zwart-wit  
productiesystemen

Ricoh ProTM  
8300s



Klein van stuk, groot in flexibiliteit

Heeft u beperkte ruimte? En heeft u behoefte aan een eenvoudigere printoplossing die zowel 
gebruiksvriendelijk als betrouwbaar is?  
De Ricoh Pro 8300s biedt u toonaangevende innovatie in een klein productiesysteem. Dit maakt 
hem ideaal voor centrale repro's en scholen. 

De compacte Pro 8300s levert niet alleen een betere afbeeldingskwaliteit met een snelheid van 
96 pagina's per minuut, maar is ook voorzien van een gloednieuwe kleinere finisher en een 
eenvoudige uitvoerlade. Deze beperken de omvang van het systeem aanzienlijk. 

Dankzij zijn verbeterde gebruiksgemak en productiviteit biedt hij de betrouwbaarheid die u dag in, 
dag uit nodig heeft. 

• Compactere afmetingen

• Kortere wachttijd

• Verbeterde kopieerfuncties

• Betrouwbaarder

• Eenvoudig in gebruik
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Productief en betrouwbaar
Produceert grote hoeveelheden zwart-wit prints op 
een snelheid van maximaal 96 pagina's per minuut, 
met de kwaliteit en betrouwbaarheid die u nodig 
heeft.

Past perfect
Wanneer u ruimte tekort komt, voldoet de Ricoh 
Pro 8300s al gauw aan al uw wensen dankzij zijn 
compacte afmetingen en nieuwe, kleinere finisher. 
Ook als uw budget beperkt is.

Hoge afbeeldingskwaliteit 
Dankzij de VCSEL-technologie* levert de Pro 8300s 
een scherpe, vloeiende hd-afbeeldingskwaliteit met 
een resolutie van 2400 x 4800 dpi en een hogere 
constante  afbeeldingskwaliteit bij grote oplagen.

*Vertical Cavity Surface Emitting Laser

Verbeterde kopieerfunctie
Dankzij nieuwe technologie kunt u het donkere 
gebied rond de rug minimaliseren bij het kopiëren 
van boeken. Zo produceert u nog duidelijkere en 
makkelijker leesbare ruggen.
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Méér printvolume

Nóg betrouwbaarder
• De verbeterde verwijderingsfunctie verhoogt de 

productiviteit

• Nieuwe indicatieleds zorgen voor nog meer 
gebruiksgemak

Gebruiksgemak voor iedereen
• Nieuw groot bedieningspaneel van 17 inch zorgt 

voor meer gebruiksgemak

• Weergave van systeemconfiguratie

• Besturing op afstand; u kunt het systeem vanaf 
een tablet aansturen

Eenvoudige uitvoerlade  
De gloednieuwe, vereenvoudigde uitvoerlade met 
schuif-en staffelfunctie voor elke set heeft een 
capaciteit van 1250 vellen van 52 tot 216 g/m². Het 
sorteren van uw prints wordt hiermee een fluitje 
van een cent. 
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Hogere productiviteit en meerwaarde

Ruime keuze uit media
• Vergroot uw printaanbod

• Geschikt voor tal van papiersoorten, waaronder 
doorschrijfpapier, gestructureerd en gestreken 
papier, inclusief gewichten tot 300 g/m²

Maximale uptime
• Operators kunnen zelf onderdelen vervangen 

(ORU's; Operator Replaceable Units), voor een 
maximale uptime

• Mogelijkheid voor assistentie op afstand om 
uptime te maximaliseren

Kortere wachttijden
Als een productiesysteem sneller opwarmt, werkt u 
efficiënter. Zo behaalt u een optimale productiviteit.
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Nieuwe finisher voor kleine ruimten

• De voordelige en ruimtebesparende finisher is klein; slechts 657 mm lang, en in totaal 1798 mm 
inclusief mainframe

• Verwerkt papiergewichten van 52 - 300 g/m², rughechting tot 20 vellen, zijhechting tot 65 vellen

• De staffeluitvoer kan 3000 A4-vellen en 1500 A3-vellen stapelen om de productiviteit te verhogen
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1   Pro 8300s-serie 

2   Lcd-kleurenscherm

3   A4-bulklade voor 5000 vellen

4   Standaard papierladen

5   Boekjesfinisher

6   ARDF (Automatic Reverse Document Feeder)
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Ricoh Pro 8300s
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

De feiten en cijfers die in deze brochure vermeld staan, hebben betrekking op specifieke businesscases. De resultaten kunnen verschillen 

afhankelijk van individuele omstandigheden. Alle namen van bedrijven, merken, producten en services zijn eigendom van en geregistreerde 

handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/

of lay-out ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden 

opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.
www.ricoh.nl

ALGEMEEN

Print-/kopieerproces:  1-drums droog elektrostatisch 
overdrachtssysteem met interne transferriem

Fuseren: Olievrije fuseerriemmethode
Tonertype:  Poedertoner met nieuwe formule
Printsnelheid: 96 ppm
Resolutie: VCSEL: 2400 x 4800 dpi
 Printen: 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd: 300 seconden of minder
Afmetingen (B × D × H):  8300s: 1141 x 900 x 1558 mm 
 (inclusief statuslamp)
Gewicht: 413 kg
Voeding: EU: 220 - 240 V, 16 A, 50/60 Hz
Max. maandelijks volume: > Levensduur: 60.000.000 A4-pagina's of 5 jaar
 Duty cycle: 8300s - 2,9 miljoen  

SCANFUNCTIE

Resolutie: 100/150/200/300/400/600 dpi
 Standaardinstelling: 200 dpi
Scansnelheid:  Zwart-wit: 120 (enkelzijdig)/220 (dubbelzijdig)
 (A4 LEF/200 dpi)
 Kleur: 120 (enkelzijdig)/220 (dubbelzijdig)
 (A4 LEF/200 dpi)
Max. scangebied: 297 x 432 mm

MEDIAVERWERKING

Papierinvoercapaciteit: 1e lade (standaard): 2 x 1100 vellen (tandemlade)
 2e lade (standaard): 550 vellen
 3e lade (standaard): 550 vellen
 A4-/LT-bulklade (optie)
 4e lade: 1100 vellen
 5e lade: 1100 vellen
 6e lade: 2800 vellen
 A3-/DLT-bulklade (optie)
 4e lade: 1100 vellen
 5e lade: 2200 vellen
 6e lade: 1100 vellen
 Bypassinvoer: 500 vellen
Max. invoercapaciteit: 8500 vellen
Max. uitvoercapaciteit: 3000 vellen
Papierformaat: Breedte: 100 x 330,2 mm 
 Lengte: 139,7 x 487,7 mm
Papiergewicht: 1e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m²
 2e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m²
 3e lade (standaard): 52,3 - 256 g/m²
 A4-/LT-bulklade 
 4e lade: 52,3 - 216 g/m²
 5e lade: 52,3 - 216 g/m²
 6e lade: 52,3 - 163 g/m²
 A3-/DLT-bulklade
 4e lade: 52,3 - 256 g/m²
 5e lade: 40,0 - 300 g/m²
 6e lade: 52,3 - 256 g/m²
 Lade A: 52,3 - 216 g/m²
 

CONTROLLER

Configuratie:  Ingebouwd
CPU:  Intel® Atom® Processor Bay Trail - 1 (1,91 GHz)
Geheugen:  2 GB
HDD:  640 GB
Dvd-romstation: N.v.t.
Besturingssysteem: Linux
Netwerkprotocol: TCP/IP (IPv4, IPv6)
PDL: PCL5e, PCL6, PDF, JPEG, TIFF, XPS, RP/GL2
Optioneel: Adobe PostScript 3, IPDS
Lettertype: 45 PCL-lettertypen, 13 internationale lettertypen
Netwerkinterface: Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 
 USB2.0 type A (2 poorten op controllerkaart,  
 4 poorten op bedieningspaneel), USB2.0 type B  
 (2 poorten op controllerpaneel), SD-sleuf op  
 bedieningspaneel

OVERIGE OPTIES 

Invoer: A4-/LT-bulklade (RT5130), A3-/DLT-bulklade  
 (RT5110), A3-/DLT-ladeset (TK5020),  
 multibypassinvoer (BY5020) 
 
Uitvoer: Finisher (SR5090), boekjesfinisher 
 (SR5100), perforeereenheid (PU3090),  
 sorteerlade (SH5000) 
 
Overig: Ontkruleenheid (DU5070), ORU type S11,  
  PostScript 3-eenheid type S11, IPDS-eenheid type 

S11, statuslamp (AL3000)

WORKFLOWOPLOSSINGEN 

Ricoh TotalFlow Prep & Production Manager, FusionPro VDP Suite


