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 Zeer productieve digitaal dupliceersysteem 
met uitstekende beeldkwaliteit

Laat u verrassen door Ricoh’s beste digitale dupliceersysteem, de DD 6650P. Deze machine werkt
met een indrukwekkende snelheid van 135 pagina's per minuut (A4 en A3) en zal uw
afdrukproductiviteit aanzienlijk verhogen. Bovendien profiteert u van de beste
afbeeldingsresolutie in deze klasse. De DD 6650P is betrouwbaar, gemakkelijk in het gebruik
en produceert afdrukken van hoge kwaliteit in hoge volumes. Maar dat is nog niet alles. Het
systeem is gereed voor netwerkgebruik, biedt uitgebreide rapportagemogelijkheden en is
voorzien van innovatieve, milieuvriendelijke en energiebesparende functies.

Uitstekende productiviteit en duurzaamheid
Het systeem bereikt een snelheid van maar liefst 135 pagina's per
minuut, zodat hoogvolume-professionals hun productiviteit
maximaliseren en kosten kunnen drukken. De levensduur is een
ongekende 15 miljoen afdrukken. Een verdikte filmlaag en een poreuze
laag vergroten de levensduur van de HQ-master tot 4000 afdrukken, twee
keer meer dan een conventioneel master.

Schitterende beeldweergave
De DD 6650P beschikt over Ricoh’s innovatieve HQ-systeem, dat
bestaat uit een HQ-master, HQ-inkt en automatische drukregeling. U
zult het verschil zien: geen offset, geen doordrukken, uitstekende en
solide invulling, superieure halftoon afbeeldingen en foto's en minder
vlekken van de rollers. De machine biedt scannen en master-maken in
600 dpi. Het resultaat is dubbelzijdige kleurenafdrukken van een
constante hoge kwaliteit.

Zeer betrouwbaar
De DD 6650P is buitengewoon betrouwbaar. De verhoogde
papierinvoercapaciteit vermindert papierstoringen en dubbele invoer. Als
er toch een papierstoring optreedt, wordt deze automatisch
gedetecteerd door een sensor en wordt een mechanisme in werking
gezet om het afdrukken door te laten gaan. Een dubbele invoer wordt
direct gedetecteerd en op het LCD-scherm aangegeven. Het papier
wordt netjes uitgelijnd in de opvangbak.



Het ideale digitale dupliceersysteem voor
hoogvolumes

Eenvoudig te bedienen
Het interactieve LCD-touchsreen heeft een aantrekkelijk en ergonomisch
design. De gebruikersvriendelijkheid wordt verbeterd door de grote
tekens op het scherm. De instructies zijn gemakkelijk te begrijpen en op
te volgen. De afdrukstatus is altijd zichtbaar. Bedieningsfouten worden
verminderd door de druktoetsen en een enkele knop voor het afdrukken
en maken van een master.

Precieze registratie
Een innovatief aandruksysteem verhoogt de precisie van registratie. Dit
zorgt voor kleurenafdrukken van topkwaliteit, ook op speciaal papier. De
optionele PostScript-module biedt tevens de mogelijkheid om bijna full-
colour afbeeldingen te produceren met de kleurscheidingsfunctie.

Netwerk en rapportering 
Bedien het systeem direct vanaf een computer dankzij de ingebouwde
netwerkprintercontroller. Met de @Remote-functie van het apparaat kunt
u automatisch meterstanden lezen en rapporten maken. Het
automatisch lezen van de meterstanden bespaart tijd, moeite en kosten
die normaal besteed werden aan het handmatig zoeken van master- en
paginatellingen. Machineparkrapportages leiden tot een optimale inzet
van machines, een betere workflow, machinepark-optimalisatie en
uiteindelijk lagere exploitatiekosten.

Milieuvriendelijk
Bij Ricoh helpen we u om uw milieubelasting te verminderen. Aangezien
een digitaal dupliceersysteem geen warmte nodig heeft voor afdrukken, 
is het stroomverbruik laag. Selecteer de automatische uitschakelmodus en
de machine schakelt zichzelf na een bepaalde tijd uit. Het stroomverbruik
komt hierdoor uit op nul. Daarnaast werken deze zeer milieuvriendelijke
dupliceersystemen conform de Energy Star-norm. Dit betekent dat er
minder CO2 wordt geproduceerd bij het opwekken van elektriciteit die 
nodig is om de printers te laten functioneren.



DD 6650P
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Configuratie: Bureaumodel
Afdruksnelheid: A4: 60 - 135 pagina's per minuut

A3: 60 - 135 pagina's per minuut
Afmetingen (B x D x H): Installatie met onderzetkast (glasplaat):

1420 x 730 x 608 mm
Installatie met onderzetkast (ADF):
1420 x 730 x 801 mm

Gewicht: Mainframe: 104,5 kg
Met ADF: 113,5 kg

Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Bedrijfscyclus: 600.000 afdrukken per maand
Origineeltype: Vel, Boek
Origineelformaat: Afdekklep van de glasplaat: Maximum

(297 x 432 mm)
ADF: Minimum (148 x 210 mm),
Maximum (297 x 432 mm)

Afbeeldingspositie: Verticaal: +/- 15 mm
Horizontaal: +/- 10 mm

Reproductieverhouding: 200%, 141%, 122%, 115%, 93%,
87%, 82%, 71%, 61%, 50%

In-/uitzoomen: Van 50% tot 200% in stappen van 1%
Verbeterde kenmerken: Combineren, Verschuiven/wissen/

marge aanpassen (Centreren, In hoek
plaatsen, Marge-aanpassing, Midden
wissen, Randen wissen, Midden/rand
wissen), Afbeelding draaien, Afdrukken
in kleur (Door de kleurendrum te
vervangen)

Afbeeldingsmodus:                      Tekst, Foto, Automatische scheiding
van tekst/foto, Potlood

Afdrukgebied: A3-drum: 290 x 412 mm
A4-drum: 290 x 202 mm

Pixeldichtheid: Maken van een master: 600 x 600 dpi
Scannen: 600 x 600 dpi

PAPIERVERWERKING

Capaciteit papierinvoer:     1000 vellen 80 g/m²
Capaciteit papieropvang:            1000 vellen 80 g/m²
Papiergewicht: 47,1 - 209,3 g/m²

Milieukenmerken

Stroomverbruik: Maximum: 280 W
Elektriciteitsverbruik (TEC): 2,66 kW/u
Timer energiespaarstand: 6,7 W

OPTIES

Glasplaatklep, ADF, Onderzetkast, Harde schijf, PostScript3-eenheid, A4-
drum, A3-drum

VERBRUIKSARTIKELEN

Master: A3: 200 masters/rol
Inkt: Zwarte inkt: 1000 ml/cartridge

Kleureninkt: 1000 ml/cartridge

ISO9001-, ISO14001- en
ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of
productnamen zijn
handelsmerken van hun
bijbehorende eigenaren.
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vormgeving kunnen worden
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voorafgaande kennisgeving.
De kleur van het feitelijke
product kan afwijken van de
kleur die is afgebeeld in de
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kleine verschillen voordoen.
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