
Oszczędny druk z nową jakością i szybkością
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 Dzięki  Priport™DX 4545 stworzysz jeszcze bardziej zaawansowane prace. Podłączenie do sieci pozwala na 
łatwe kontrolowanie kosztów druku. Unikatowe systemy matryc, farb, podawania farby pozwalają na pełna 
kontrolę jakości. Sprawdź w jaki sposób DX 4545 łączy wysoką opłacalność druku z zaawansowanymi 
funkcjami oraz jakością druku.

  Wysoka wydajność.
  Opcjonalny kontroler druku.
  Rozliczanie kosztów druku.
  Nowe kolory farb.
  Zwiększony zakres języków panelu operatorskiego.

USIECIOWIENIE

Usprawnij swoją pracę dzięki podłączeniu Priporta do swojej sieci LAN. DX 4545 ma możliwość druku 
poprzez intuicyjny sterownik RPCS™. Dzięki usieciowieniu masz możliwość kontroli urządzenia poprzez 
oprogramowanie Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor and DeskTopBinder. Monitoruj zadania 
drukowania zarówno w powielaczu jak i innych urządzeniach drukujących w sieci.

Wysoka jakość w przystępnej cenie do 

zastosowań średnionakładowych

KONTROLUJ KOSZTY

Monitoruj koszty druku. W DX 4545 istnieje możliwość uruchomienia funkcji @Remote do zarządzania i 
optymalizacji kosztów. Dzięki temu oprogramowaniu masz możliwość monitorowania wszystkich urządzeń 
drukujących wpiętych do sieci. @Remote na bieżąco monitoruje Twoje urządzenie tak aby zapewnić Ci 
ciągłość pracy i wyeliminować ewentualne przestoje.

 OSZCZĘDZAJ SWÓJ CZAS

 Na pytania o prędkość, ciągłość prac i niezawodność odpowiedzią jest nowy Priport™ DX 4545. Prędkość 
do 120 stron na minutę pozwoli Ci na wykonanie prac w przysłowiowym „mgnieniu oka”. Unikatowy 
„Retry Paper Feed” zapewnia stosowanie szerokiej gamy papierów. Ładowanie papieru oraz wymiana 
bębnów jest łatwa jak nigdy dotąd, dzięki temu DX 4545 jest zawsze gotowy do pracy. 

Wysoka funkcjonalność
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 WYSOKA WYDAJNOŚĆ

 Maksymalne obciążenie druku do  600,000 wydruków na miesiąc.
 Maksymalny format papieru A3, możliwość druku na kopertach oraz innych niestandardowych nośnikach papieru.  
 Nowe wydajne matryce HQ pozwalają na wykonanie do 4,000 wydruków z jednej matrycy.
 Doskonałe wyrównywanie papieru dzięki specjalnym łapkom wyrównującym na  tacy odbiorczej 

urządzenia DX 4545.

  DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU.

 Dzięki opatentowanemu przez Ricoh’s systemowi matryc HQ (High Quality) oraz specjalnie opracowanym 
farbom HQ, Priport™ osiąga bezkonkurencyjną jakość. Odwzorowanie półtonów i pełnych apli to znaki 
rozpoznawcze DX 4545. Powielacz jest wyposażony w nowy system kontroli jakość obrazu „Fine Mode” 
pozwala na uzyskanie rozdzielczości 400 x 600 DPI, natomiast skaner pracuje z rozdzielczością  600 x 600 DPI.

MYŚLIMY EKOLOGICZNIE, A TY?

Proces druku w Powielaczach Cyfrowych nie potrzebuje ciepła do utrwalania obrazu, dzięki temu 
wykorzystuje znacznie mniej energii elektrycznej niż inne typy urządzeń drukujących. W związku z tym 
Twoje rachunki za energię elektryczną są znacznie niższe, a dodatkowo chronisz środowisko naturalne. 
Ponieważ DX 4545 jest cichy i nie emituje ciepła możesz go postawić blisko swojego biurka.

 NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

 Drukowanie z DX 4545 jest korzystne fi nansowo, ponieważ:

 Im więcej odbitek zrobisz z jednego oryginału, tym niższy będzie koszt wydruku.
 Funkcja automatycznego wyłączenia powoduje zmniejszenie zużycia energii.
 Dzięki systemowi HQ powielacz cyfrowy zużywa o 20% mniej farby od tradycyjnych powielaczy.
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Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli.
Specyfi kacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 
Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze. 

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być 
zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w częsci lub całości ani wykorzystywane w innych 
opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

Po więcej informacji prosimy o kontakt z

PODSTAWOWA

Rodzaj: Cyfrowy
Proces druku: W pełni automatyczny, jednobębnowy system druku.
Oryginały: Arkuszy
Rozmiar oryginałów: Szyba ekspozycyjna: Maksimum: 300 x 432 mm
 Automatyczny podajnik oryginałów: Minimum: 148 x 210 mm
 Maksimum: 297 x 864 mm
Rozmiar papieru: Minimum: 70 x 148 mm
 Maksimum: 325 x 447 mm
Gramatura papieru: 47,1 - 209,3 g/m²
Pole zadruku Bęben A3: 290 mm x 410 mm
 Bęben A4: 290 mm x 200 mm  
Prędkość druku: 60 - 120 arkuszy na minutę
Czas uzyskania
pierwszego wydruku: Mniej niż 24 sekundy (A4)
Rozdzielczość: Matryca: 400 x 600 DPI
 Skanowanie: 600 x 600 DPI
Rodzaje oryginałów: Tekst, fotografi a, tekst/fotografi a automatyczny wybór, 
 ołówek (kontrola odcieni szarości dostępna jest oddzielnie)
Pozycjonowanie obrazu: Pionowo: ± 15 mm
 Poziomo: ± 10 mm
Minimalne przesunięcie: 0,5 mm
Współczynnik reprodukcji: 100%, 4 stopnie pomniejszenia i 3 stopnie powiększenia
Zoom: 50 - 200% (w stopniu co 1%)
Druk kolorowy: Po zastosowaniu bębnów kolorowych
Pojemność tac
podającej/ odbiorczej: 1,000 arkuszy (80 g/m²)
Zasilanie: 220-240V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy: Maksimum: Tworzenie matrycy: 245 W
 Drukowanie: 250 W (przy 120 arkuszach na minutę)
Tryb oszczędzania energii: 9 W
Wymiary (Sz. x G. x W.): Z pokrywą oryginałów:
 1.370 x 705 x 1.035 mm
 Z Automatycznym Podajnikiem Dokumentów:
 1.370 x 705 x 1.135 mm
Waga: Urządzenie: 87 kg
 z Automatycznym Podajnikiem Dokumentów: 97 kg

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna korekcja tła, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru, auto obrót, 
usuwanie marginesów, pominięcie podawania, tryb ekonomiczny (oszczędność farby), 
tryb poufny, tryb Tinty, tryb SP, łączenie dwóch oryginałów, tryb powtórzenia (jeden 
egzemplarz) , tryb oszczędzania energii, kody użytkownika, kolory dodatkowe dzięki 
możliwości zastosowania opcjonalnych bębnów kolorowych.

OPCJE

Sieciowy kontroler druku Printer Unit Type 4545
Professional software solutions
Podajnik oryginałów o pojemności 50 oryginałów.
Separator taśmowy
Pokrywa oryginałów
Kolorowy bęben A3
Czarno- biały bęben A4
Szafka pod urządzenie

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Matryca Priport™ type HQ40L
Czarna farba Priport™ type HQ40 (600 ml)
Kolorowa farba Priport™ type VI (600 ml): czerwona, niebieska, brązowa, zielona, 
granatowy, fi oletowy, szary, żółty, niebieski z odcieniem zielonego, kasztanowy, 
pomarańczowy, refl ex blue, ciemnożółto-zielony, burgund, fi oletowy Farby CM 
(kolory przygotowywane na życzenie klienta z wzornika Pantone™, 500 ml)
Taśma do separatora wydruków

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi dotyczące 
wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

W celu uzyskania dalszych informacji oraz dostępność modeli, opcji i 
oprogramowania, należy skontaktować się z lokalnym dostawcą Ricoh.
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