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:: Produza de 30 a 35 impressões/cópias por minuto em cores

:: Desfrute de um desempenho versátil em um design compacto e inteligente

:: Bene�cie-se da operação prática e personalizável da tela inicial de um toque

:: Suporte as melhores práticas e normas ambientais e de segurança

:: Melhore a e�ciência com poderosas ferramentas administrativas

NUNCA FOI TÃO FÁCIL ESTAR OCUPADO

MULTIFUNCIONAL COLORIDA

Um local de trabalho dinâmico oferece algo novo e emocionante todos os dias. Chegou a hora de 

seu produto multifuncional (MPF) fazer o mesmo. A versátil série A�cio MP C3002/MP C3502 da 

Ricoh oferece desempenho de alta qualidade, em cores, para agilizar a demanda de seu �uxo de 

trabalho exclusivo. Estes inovadores MPFs bene�ciam-se de recursos avançados encontrados 

apenas na plata- forma orientada a serviços Ricoh, para simpli�car  até mesmo as mais complexas 

atividades de cópia, impressão, digitalização e distribuição. Com robustos recursos de segurança, 

impressionantes recursos de acabamento e operação ecológica, estes MPFs dão conta de pesadas 

cargas de trabalho com e�ciência excepcional.  



PERSONALIZA A INTERFACE DO USUÁRIO
Este equipamento de�ne um novo padrão de operação intuitiva. Os usuários 
podem personalizar rápida e facilmente a tela inicial do painel de operação, seus 

próprios logotipos de empresa, �uxos de trabalho, preferências e con�gurações, 
trazendo conforto e velocidade para cada trabalho. 

CONTROLE DE USO INDIVIDUAL DE GRUPOS
Reduzir o desperdício nunca foi tão fácil. O sistema permite aos administradores de�nir 
cotas individuais ou para grupos de trabalho, o que ajuda a controlar os custos 
associados a consumo de papel, suprimentos e energia. Um indicador ecológico ajuda a 
minimizar custos fornecendo o histórico do uso de papel por usuários especí�cos e por 
determinados tipos de trabalho. 

IMPRIMIR CONFIAVELMENTE, COM MELHOR QUALIDADE
Para documentos com aparência pro�ssional, o avançado toner PxP-EQ da Ricoh 

proporciona sempre uma reprodução nítida monocromática e em cores. O novo projeto 
da tecnologia de fusão reduz signi�cativamente o tempo do repouso à operação, o que 

melhora a qualidade da imagem e reduz o consumo de energia. 

PROTEJA SEUS DOCUMENTOS E DADOS
A série Afício MP C3002/ MP C3502 da Ricoh incorpora um conjunto de modernos recursos de segurança, que 
ajudam a atender os requisitos de conformidade com as normas de segurança, por exemplo, senhas e 
autenticação de usuário ajudam a enviar a cópia ou impressão não autorizadas. Utilizando o DOSS, as 
informações são sobregravadas na Unidade de Disco Rígido 
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MULTIFUNCIONAL COLORIDA

TODAS AS FUNÇÕES,  COM MELHOR DESEMPENHO:

PRODUZA DOCUMENTOS DE ALTA QUALIDADE RAPIDAMENTE

A série Afício MP C3002/ MP C3502 da Ricoh oferece uma poderosa 
integração de velocidade e con�abilidade, que melhora a 
produtividade individual e do grupo de trabalho. Este equipamento 
imprime ou copia até 35 páginas por minuto. Um tempo de 
aquecimento de menos de 20 segundos, o que agiliza ainda mais a 
produção. Cada impressão/cópia leva não menos de cinco segundos. 
Três opcionais de acabamento - incluindo uma unidade de livretos de 
1.000 folhas - acrescentam um toque pro�ssional a qualquer documento.  

APROVEITE AS PODEROSAS CONEXÕES

Desfrute total compatibilidade em todo o escritório com uma série de 
recursos de conectividade, especi�camente concebidos para melhorar 
a e�ciência. Imprima de uma variedade de dispositivos móveis 
baixando seus aplicativos, para praticidade de produção onde ela for 
mais necessária. Seja através de um pen-drive, USB ou um cartão SD 
você tem a conveniência e �exibilidade necessárias para o dia-a-dia.

COMPARTILHE DOCUMENTOS COM MAIS RAPIDEZ E SEGURANÇA

Esta nova série permite-lhe digitalizar, compartilhar e armazenar documen-
tos de forma rápida e fácil. A digitalização, colorida ou monocromática, 
pode ser compartilhada instantaneamente com o recurso Digitalizar-para
-Email/Pasta/HD. Vizualize miniaturas coloridas de páginas digitalizadas, 
para garantir a qualidade e a precisão, antes de distribuí-las. Acesse infor-
mações e diretórios cadastrados com LDAP, incluindo o diretório inicial, 
para uma digitalização rápida e conveniente, bem como administração 
simples e econômica. Este equipamento também fornece suporte a 
PDF/A e recursos de PDF de alta compressão, que o permite compactar 
arquivos, para distribuição mais rápida e con�ável. 
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PESSOAL, POTENTE E SEGURO:

FUNÇÕES PERSONALIZÁVEIS 

Con�gure a série Afício MP C3002/ MP C3502 da Ricoh para que se alinhe 
perfeitamente com sua forma de trabalhar. O painel de operação inclinável 
e colorido é equipado com uma tela inicial personalizável e individual. 
Você pode rapidamente con�gurar �uxos de trabalho, selecionar ícones 
e criar atalhos práticos para agilizar as operações mais utilizadas. 
Atribua preferências pessoais e funções selecionadas a cinco teclas de 
função de um toque. Um teclado externo pode ser conectado à porta USB 
para atender usuários que pre�ram um teclado externo a um sensível ao 
toque para inserir dados. Uma função de avanço automático economiza 
tempo, colocando o trabalho em uma posição mais elevada na �la de 
impressão, se estiver bloqueado por trabalhos parados com erros. 

COMUNICAÇÕES DE FAX EFICIENTES E CONFIÁVEIS 

Uma inovadora conexão de Fax opcional agiliza e simpli�ca a comuni-
cação com outros equipamentos Ricoh conectados à mesma rede. Conecte 
até três linhas analógicas para expandir signi�cativamente os recursos de 
fax e reduzir ou eliminar gargalos na rede. Você também pode usar a 
função Internet Fax, para distribuir documentos diretamente para 
endereços de e-mail, eliminando os custos de ligações interurbanas. 
Faxes recebidos podem ser encaminhados automaticamente para 
endereços de e-mail, pastas na rede ou para o HD do equipamento.   
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PROTEJA DOCUMENTOS EM PAPEL E ELETRÔNICOS 
 
Com a função de Data Overwrite Security System (DOSS), o MFP automa-
ticamente destruirá as imagens e dados latentes armazenados no HD 
interno. O recurso de criptogra�a codi�ca seu catálogo de endereços, 
informações de autenticação e documentos armazenados no MFP. 
Autenticação especí�ca do usuário e protegida por senha ajuda a garantir 
um alto padrão global de segurança da informação. Você também pode 
armazenar um trabalho de impressão no equipamento até que um usuário 
autorizado digite as informações de ID no painel de operação para 
liberá-lo. O controle de cópia não autorizada evita duplicações 
fraudulentas de documentos críticos.



MULTIFUNCIONAL COLORIDA

ADMINISTRE SEU PARQUE INSTALADO COM EFICIÊNCIA E PRECISÃO:

SIMPLIFIQUE TAREFAS E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA 

Uma série de ferramentas fáceis de usar permite simpli�car praticamente 
qualquer tipo de trabalho. Você pode reduzir drasticamente os custos 
associados a desperdícios estabelecendo cotas de impressão e de cópias 
para até 1.000 usuários. O Web Image Monitor da Ricoh permite fazer as 
con�gurações do equipamento, gerenciar listas de endereços e monitorar 
o status do mesmo. Atualizações remotas do �rmware facilitam 
capitalizar sobre tecnologia mais recente e otimizar o desempenho do 
equipamento.   

MINIMIZE CUSTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

O comprometimento da Ricoh com a responsabilidade ambiental é 
repetido no projeto destes inovadores equipamentos. Você poderá 
reduzir signi�cativamente o consumo de papel incentivando os 
usuários a bene�ciarem-se do duplex automático de alta performance - 
tanto para cópia quanto para impressão. Um indicador ecológico 
embutido informa aos usuários o quanto eles ou seu grupo de trabalho 
economizaram usando o recurso de impressão em frente e verso. Para 
minimizar o uso de energia e o tempo de espera, a série Afício MP C3002/ 
MP C3502 da Ricoh consome apenas 1 watt durante o modo repouso e 
se recupera dele em apenas 8  segundos.

FERRAMENTAS FÁCEIS DE USAR
 
Garanta que seus equipamentos conectados à rede operem com a 
máxima e�ciência por meio de ferramentas intuitivas de administração e 
monitoração do equipamento, de solução de problema, etc. Con�gure, 
organize e diagnostique remotamente os equipamentos em rede, 
acessando o Web Smart Device Monitor por qualquer navegador de 
internet padrão.  Você pode, até mesmo, solicitar alertas por e-mail, 
para saber quando os suprimentos estão baixos ou quando for 
detectado um erro. 
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FUNÇÕES COMPLETAS
EM UM DESIGN COMPACTO

Fácil acesso e operação intuitiva na tela inicial 
através do painel de operação em LCD 
colorido de 8,5”

Bandejas de papel opcionais, 2 x 550 folhas (conforme imagem) 
ou gabinete.

LCT lateral de 1.200 folhas opcional, para produtividade 
ainda maior (veri�car disponibilidade) 

Unidades de acabamento opcional de 500 folhas, de livretos de 
1.000 (ilustrada), de acabamento de 1.000 folhas e kits de furadores 
oferecem uma ampla gama de possibilidades de acabamento

Bandeja de 1 escaninho opcional de 125 folhas, para separar   
a saída e simpli�car a coleta de documentos

Alimentador recircular de originais (ARDF) de 50 folhas 
padrão, para manipulação e�ciente de originais 
simples e frente e verso para cópia, digitalização e fax

Bandejas de papel padrão, 2 x 550 folhas para 
tiragens mais longas, sem interrupção 

Bandeja de alimentação manual de 100 folhas 
padrão acomoda grande variedade de 
tamanhos e tipos de papel



Processo de Impressão
Velocidade de Saída
  (Cópia/Impressão)
Tempo de Aquecimento
Recuperação do Modo 
  Repouso
Tempo da 1ª Cópia (PB/Cor)
Resolução de Cópia
Indicador de Quantidade

Alimentador de Originais

Alimentador Recirculador
  Automático de Originais
  (ARDF)

Capacidade de Papel

Tamanhos Suportados 
  de Papel

Gramaturas Suportadas 
 de Papel

Tipos de Papel

Duplex Automático
Capacidade de Saída
Zoom
Dimensões (L x P x A)
Peso
Energia Elétrica
Consumo de Energia

CPU
Memória

Drivers de Impressão

Fontes Suportadas

Resolução Máx. de Impress.
Interfaces de Rede

Protocolos de Rede 

Sistema Operacional
     de Rede

Utilitários

Método de 4 Cilindros
MPC 3002: 30 ppm PB e Cor (Carta/ A4)
MPC 3502: 35 ppm PB e Cor (Carta/ A4)
MPC 3002/C3502 : 20 segundos
MPC 3002/C3502: 7,8 segundos

MP C3002/C3502: 7,3 /4,8  segundos
600 dpi
Até 999 cópias

Capacidade de Originais: 50 folhas
Tamanho do Original: A5 a A3
Gramatura do Papel:
Simplex: 40 a 128 g/m 2

Duplex: 52 a 1 05 g/m2

Padrão : 2 x 550 folhas + Bandeja de

Máximo: 4.400 folhas

1ª. Bandeja de Papel: Carta/ A4
2ª. Bandeja de Papel: Executivo (184 x 

267 mm) a  A3 
Bandeja de Alimentação 

até A3, Envelopes (A3)

Tamanho Personalizado: largura: 90 a 305 
mm, comprimento: 148 a 1200 mm
Bandejas Padrão : 52 a 256 g/m 2

Bandeja Alim. Manual: 52 a 300 g/m 2

Unidade Duplex: 52 a 169 g/m 2

Papel comum/reciclado, transparências 
qualificadas para impressora  laser, 
etiquetas, envelopes
Padrão

Padrão (todas) : 500 folhas , Face p/ Baixo
25% - 400% em incrementos de 1%
670 x 682 x 760 mm 
120 kg c/ARDF
120V a 127V, 60Hz
1. 584 W ou menos

MPC 3002: 30 ppm PB e Cores
MPC 3502: 35 ppm PB e Cores

Intel Celeron-M @ 600 M Hz, Embutida
1,5 GB RAM Padrão /Unidade de 
Disco Rígido de 190 GB

Padrão : PCL 5c, PCL 6  e XPS 

Opcional: Postscript 3
Padrão : PCL: 45 fontes Escalonáveis

Opcional: PostScript 3: 136 fontes Roman

1200 x 1200 dpi
Padrão : Ethernet 10BaseT/100Base-TX
(RJ-45), Interface Host USB 2.0, USB 2.0
Alta velocidade ( p/ conex . direta a PC/Mac, 
Entrada frontal p/Interf. USB 2.0/ Cartão SD
Opcional: Ethernet Gigabit (1000Base-T)
Interface sem Fio IEEE 802.11a/b/g
Interface Paralela IEEE 1284/ECP, Bluetooth
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX*

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server
2008/Server 2008R2, Mac OS X 10.2 ou
posterior, Novell NetWare 6.5, Sun Solaris,
HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux,
e IBM AIX, SAP R/3, IBM iSeries

Web SmartDeviceMonitor,

Resolução do Scanner

Velocidade de Digitalização

Área de Digitalização
Formatos de Arquivo

  Suportados

Modos de Digitalização

* Requer Netware opcional

Tipo
Resolução

 

Velocidade do Modem
Método de Compressão 

Discagem Automática

Capacidade de Memória
(SAF)

Opcionais

Digitalização em PB e Cores  a 100 - 600 dpi,
Até 1200 dpi  para digitalização TWAIN

 Padrão de Digitalização: 
200 dpi
200 dpi: 51 ipm (A4) PB/Cores;  
300 dpi: 47 ipm PB/41 ipm Cores 
297 x 432 mm
TIFF Página única/Multipágina, 
JPEG Página única,
PDF  Página única/Multipágina , PDFA 
Digitalização-para-Email (com suporte a LDAP)
Digitalização-para-Pasta (SMB/FTP/NCP*)
Digitalização-para-URL
Digitalização-para-Mídia (USB/Cartão SD)
Digitalização TWAIN em Rede

Fax Opcional Tipo C5502; Super G3
200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 400 x 400
ppp (con memória SAF opcional)
33,6K – 2.400 bps c/ Queda Automática
MH, MR, MMR, JBIG

2.000 números de Discagem Rápida
100 números de Discagem para Grupos
Padrão: 4 MB (aprox. 320 páginas),
Opcional: 28 MB (aprox. 2.240 páginas)
com memória SAF opcional
Linhas G3 adicionais ( até 2); Unidade de 
Conexão do Fax Memória SAF do Fax; 
Fone para Telefone

Unidade de Fax tipo C5502

Alimentação Manual de 100 folhas, 

Suportados

Velocidade Máxima              
  de Impressão

6 Bitmap +13 Internacionais

IPDS: 108 fontes Roman

– AS/400 using OS/400 Host Print 
Transform

Web Image Monitor

Máximo de  Documentos 3.000 documentos

Capacidade Máxima de   
  Armazenados

  Páginas                          9.000 páginas

Velocid. de Transmissão       G3: Aproximadamente 2 segs./pág.  (JBIG)
Velocid. de Digitalização      49 ipm ( A4 ABL 1) 

DataOverwriteSecuritySystem (DOSS), Criptogra�a do HD, Códigos de
Usuário, Suporte a SNMP v3, Criptogra�a , Impressão segura, Autenticação
de Usuário, Autenticação de 802.1.x Cabeada, WPA/WPA2 (Suporte à
Proteção de Acesso Wi-Fi), PDF com Assinatura Digital, etc. 

(1) ABL = Alimentação pela Borda Longa

Permite receber e enviar documento FAX pelo equipamento

Unidade G3 tipo C5002
Permite adicionar mais 2 linhas (Maximo 3 linhas)*
*requer unidade de fax tipo 5002 (consulte disponibilidade)

Conexão FAX tipo B

Monofone tipo C5502

Possibilita conexão com outras multifuncionais em rede para receber e enviar fax
*requer unidade de fax tipo 5002 (consulte disponibilidade)

Gramatura do Papel Bandeja de Prova: 52 a 105 g/m²
Bandeja de Deslocamento:
52 a 256 g/m²
Bandeja de Livretos: 64 a 90 g/m²

Capacidade de  Bandeja de Prova: 100 folhas (A4 ou menor) 
A5 a A4

 50 folhas (Ofício ou maior)  B4 a A3
Bandeja de Deslocamento: 1.000 folhas A4

 500 folhas (Ofício ou maior)  B4 a A3  
100 folhas A5

 Bandeja de Livretos: 20 jogos (2 a 5 �s./jogo,
todos os tamanhos , grampeadas na dobra ) ou 
10 jogos (6 a 10 �s./jogo, todos os tamanhos, 

Capacidade de
grampo

Grapeamento Normal: 50 folhas A4
30 folhas B4 a A3  
Grapeamento na Dobra: 10 �s. ( livretos de 
até 40 páginas)

Formato do
papel

Grapeamento Normal: A4 a A3
Grapeamento na Dobra: 
A4, B4, A3
Gramatura do Papel para Grampear:
64 a 90 g/m²

Posições do Grampo 1 grampo: 2 posições; 2 grampos: 3 posições
Dimensões (LxPxA)   535 x 600 x 930 mm
Unidade de Furador Opcional; Instala dentro da Unid. Acabamento

Tamanho do Papel p/Furar: A5 a A3
 Gramatura do Papel p/Furar: 52 a 163 g/m²

Item Rendimento
Toner Preto  28.000 páginas
Toner Ciano   18.000 páginas
Toner Magenta   18.000 páginas
Toner Amarelo  18.000 páginas
Revelador Preto  300.000 páginas
Revelador Cyan 240.000 páginas
Revelador Magenta  240.000 páginas
Revelador Amarelo 240.000 páginas

Cilindro Preto 300.000 páginas
Cilindro (cyan, 
magenta, amarelo)* 

150.000 páginas

¹Deve ser instalada a Base do Gabinete ou um dos opcionais de papel.
²Requer con�guração com Unidade Ponte

Notas:
Especificação sujeita a modificação sem prévio aviso.
Os itens denominados “MÓDULOS” (q) não acompanham o produto e podem ser              
adquiridos separadamente de acordo com a necessidade de cada usuário.
Os cartuchos de toner possuem vida útil estimada para impressão com 5% de área de
cobertura em papel A4. A disponibilidade de módulos deve ser consultada.
Todas as marcas citadas pertencem a seus respectivos proprietários. Imagens ilustrativas.

Empilhamento

grampeadas na dobra

de 2 ou 3 Furos

Unidade Ponte BU3060

ESPECIFICAÇÃO DA IMPRESSORA (PADRÃO)

Manual: 

SUPRIMENTOS

Bandeja de separação interna (SH3060) 
Capacidade da Bandeja
 125 folhas B4 a A3
Tamanho do Papel
Gramatura do Papel
Não pode ser instalada com qualquer Unidade de Acabamento ou Bandeja Lateral

A6 a A3

250 folhas A4 a A5

52 a 300 g/m²

Unidade de Acabamento de 500 folhas  (SR3070) 2

Tamanho do Papel             A5 a A3
Gramatura do Papel 52 a 253 g/m2

Capacidade de   500 folhas (A4 ou menor)
  Empilhamento                  250 folhas (Ofício ou maior)
Tam. do Papel p/Grampear   A5 a A3
Gramatura do Papel  52 a 253 g/m2

Capacidade de 50 folhas (A4), 30 folhas. (Ofício ou maior,  
e/ou Tamanho Misto)  

Posições do Grampo 1 grampo: 4 posições; 2 grampos: 1 posição
Dimensões (LxPxA)  492 x 662 x 460 mm

Unidade de Livretos de 1.000 folhas  (SR3100)2

Tamanho do Papel Bandeja de Prova: A6 a A3
Bandeja de Deslocamento: A6 a A3
Bandeja de Livretos:
A6 – A3

  Grampeamento

  para Grampear

BANDEJA DE SAÍDA DE OPCIONAIS DE ACABAMENTO

ACESSÓRIOS DE HARDWARE

Necessário para unidade de acabamento SR3070 ou SR3100

*necessário 1 para cada cor

RECURSOS DE SEGURANÇA (PADRÃO)

ESPECIFICAÇÃO DO FAX (OPCIONAL)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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ESPECIFICAÇÃO GERAL

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS (PADRÃO)

ESPECIFICAÇÃO DO SCANNER (PADRÃO)


