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Nâng cao năng suất làm việc của doanh nghiệp với máy đa chức năng màu Gestetner MP C3003SP/ MP
C3503SP. Cải thiện quy trình làm việc với khả năng kiểm soát giấy và chất lượng in cao. In tài liệu nhiều
hình ảnh đẹp với số lượng lớn thật chuyên nghiệp bằng cách tận dụng tính năng phối màu tinh tế cho ra
chất lượng tuyệt hảo.

•	 Chất lượng hình ảnh cao
•	 Tiếp giấy linh hoạt
•	 Nhanh và hiệu quả
•	 Tùy chọn đầu ra đa dạng

Một môi trường làm việc hiệu quả cao



Chất lượng in chuyên nghiệp
Chất lượng văn bản và hình ảnh tuyệt vời chứng tỏ 
thiết bị này là giải pháp hoàn hảo cho việc xử lý tài 
liệu hàng ngày cũng như những yêu cầu in ấn phức 
tạp. Độ phủ mực dàn đều và phối màu ổn định, ngay 
cả khi bạn in hay copy hình ảnh liên tục, sẽ cho ra 
những sản phẩm in ấn đẹp ấn tượng.

Khả năng xử lý giấy linh hoạt
In trên giấy SRA3 với chức năng in tràn lề để tiện việc 
kiểm tra nội dung bản in: một tính năng thật thuận 
tiện. Trọng lượng giấy đầu vào tối đa 300g/m2 (một 
mặt) hoặc 256 g/m2 (hai mặt). Tiết kiệm thời gian khi
in phong bì trực tiếp từ khay chuẩn thứ hai thay vì 
phải cần thêm khay phong bì chọn thêm.



Một đẳng cấp mới về năng suất

Những tính năng đầy sáng tạo của MP C3003SP / MP C3503SP đảm bảo sẽ biến đổi năng suất làm việc
của bạn. Tốc độ in, copy, scan nhanh lại còn được kết hợp với khả năng hoàn thiện đầu ra toàn diện. Và
bộ điều khiển màu E-22C cao cấp nâng cao hiệu suất của việc in ấn thậm chí phức tạp nhất.

In nhanh tiết kiệm thời gian
Những thiết bị đa chức năng này có thể in lên đến 35 bản/ phút. Thời gian làm 
nóng máy chỉ có 19 giây trong khi bản in đầu tiên chỉ mát 4,6 giây (bản trứang 
đen) và 7,1 giây (bản màu). Máy chỉ cần 5,6 giây phục hồi từ chế độ nghỉ và sẵn 
sàng để bạn in bất cứ lúc nào.

Hoàn thiện tài liệu đầu ra
Nhiều chức năng hoàn thiện đầu ra để bạn lựa chọn. Bộ fi nisher ẩn trong thân 
máy tiết kiệm không gian có thể bấm kim và đóng lỗ. Thêm vào đó một hay hai 
bộ fi nisher đóng sách hay bấm kim cho bạn những tài liệu thật chuyên nghiệp. 
Bộ đóng lỗ có thể được bổ sung và tờ poster có thể được in dễ dàng với chức 
năng in poster.

Đẩy nhanh quy trình làm việc
Cắt giảm thời gian tìm kiếm tài liệu bằng cách tìm kiếm từ cụ thể với tính năng 
Searchable PDF. Thúc đẩy năng suất làm việc với khả năng gửi bản Searchable 
PDF vào email, thư mục hay thiết bị lưu trữ di động (SD/USB). Sao chụp cả 2 mặt 
của các loại giấy tờ tùy thân như chứng minh thư vào 1 mặt giấy bằng tính năng 
ID Card Copy. Thật dễ dàng để tiết kiệm giấy và thời gian.



Cải tiến năng suất bộ RIP
Kết nối tiện lợi với MP C3003SP / MP C3503SP, bộ điều khiển màu E-22C cao cấp 
tích hợp với nền tảng Fiery FS100 mới nhất. Cùng với vi xử lý Intel 2.9GHz, bộ 
nhớ 2GB và ổ cứng lưu trữ 500GB đảm bảo nâng cao hiệu suất RIP của bạn cho 
những công việc in ấn phức tạp.

Giảm khối lượng công việc
Command WorkStation 5 bao gồm Job Center để quản lý lệnh in, và Device 
Center để quản lý máy chủ. Bạn có thể dễ dàng xem những lệnh in nào đã được 
tạo ra, xử lý và in. Dùng các công cụ Preview để đơn giản hóa cách tạo tài liệu, và 
sắp xếp tài liệu dễ dàng, bất kể từ ứng dụng hay nền tảng nào.

Hình ảnh tuyệt hảo
Nhằm tối ưu hóa màu sắc, máy được trang bị Pantone Plus cũng như khả năng 
in dữ liệu đám mây (EFI PrintMe), và hiển thị 3D của Fiery VUE. In không dây tới 
bộ điều khiển Fiery từ iPhone, iPad hay iPod Touch mà không cần cài đặt thêm 
bất kì ứng dụng nào.

In màu số lượng lớn



Bảo mật tối đa
Mật mã và tính năng xác thực người dùng ngăn chặn lệnh in 
hay sao chụp trái phép. Bảo mật chuẩn PDF/A và các chuẩn 
nén dữ liệu điện tử để bảo vệ tài liệu của bạn. Bạn có thể tăng 
độ bảo mật bằng cách tăng mức mã hóa.

Một môi trường làm việc thật thoải mái
Những thiết bị này hoạt động êm đến mức bạn khó mà để ý 
đến chúng. Trong trạng thái ngủ, quạt được tắt đi nên tiếng 
ồn mất hẳn. Khi khởi động lại từ trạng thái ngủ, các chi tiết 
máy hoạt động tối thiểu nên rất ít tiếng động. Bộ in đảo mặt 
có sẵn tiết kiệm không gian và diện tích quý báu của văn 
phòng bạn.

Tiết kiệm năng lượng và cắt giảm khí
thải CO2
Với Gestetner, chúng tôi giúp bạn giảm thiểu ảnh hưởng tới 
môi trường. Máy MP C3003SP / MP C3503SP kết hợp chất liệu 
nhựa sinh học và thép luyện hồ quang điện ở một số thành 
phần. Chức năng hẹn giờ vừa đảm bảo máy hoạt động khi 
cần vừa giảm lượng điện tiêu thụ xuống mức rất thấp so với 
các sản phẩm cùng loại. Thêm nữa, những máy đa chức năng 
này được chứng nhận Energy Star, có nghĩa là lượng khí thải 
CO2 giảm đi khi máy vận hành.

Tiện ích vận hành và môi trường
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Sản phẩm đa chức năng 
tiêu biểu thế hệ mới của Gestetner

Bảng điều khiển màu 9” với khe cắm SD/USB

Bộ nạp & đảo bản gốc tự động 100-tờ

Bộ fi nisher đóng sách

Khay giấy chuẩn thứ hai

Khay giấy tự động đóng

Bộ in hai mặt sẵn có

Khay tay

Khay dung lượng lớn 1,500-tờ



Gestetner MP C3003SP/MP C3503SP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TỔNG QUAN

Thời gian khởi động: 19 giây

Bản in đầu tiên: Màu: 7.1 giây
Trắng đen: 4.6 giây

Tốc độ in liên tục: Màu: 30/35 bản/phút
Trắng đen: 30/35 bản/phút

BG 5.1 :nẩuhC:ớhn ộB
Tối đa: 2 GB

BG 052 :gnức Ổ

Kích thước (W x D x H): 587 x 685 x 913 mm

Khối lượng: 93.2  kg

Nguồn điện: 220 - 240 V, 50/60 Hz

SAO CHỤP

Quy trình sao chụp: Tĩnh điện khô

Số lượng bản in: Tối đa 999 bản

Độ phân giải: 600 dpi

%1 cớưb oeht %004 - %52:mooZ

IN

Ngôn ngữ in:

Độ phân giải: Tối đa: 1,200 x 1,200 dpi

Kết nối:

Giao thức mạng: Chuẩn: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Tùy chọn: IPX/SPX

Hệ điều hành Windows:

Hệ điều hành Mac OS: Macintosh OS X Native v10.5 hoặc hơn

Hệ điều hành UNIX:

Hệ điều hành Novell® Netware®: v6.5

Hệ điều hành SAP® R/3®: SAP® R/3®

Các hệ điều hành khác: NDPS Gateway, AS/400® using OS/
400 Host Print Transform

QUÉT

Tốc độ quét: Trắng đen/Màu: Tối đa 80 ipm
Độ phân giải:

Driver có sẵn: Network TWAIN

4PAMI ,POP ,PTMS :liam-E :iớt nacS
Thư mục: SMB, FTP, NCP

FAX (Tùy chọn)

XBP ,NTSP :hcạM

Tương thích: ITU-T (CCITT) G3

Độ phân giải:

Tốc độ truyền: G3: 2 giây

Tốc độ modem: Tối đa: 33.6 Kbps

BM 4 :nẩuhC:ớhn ộB
Tối đa: 28 MB

XỬ LÝ GIẤY

6B ,5B ,4B ,6A ,5A ,4A ,3A ,3ARS :yấig ổhK

Dung lượng đầu vào: Tối đa: 4,700 tờ

Dung lượng đầu ra: Tối đa: 1,625 tờ

Trọng lượng giấy:

ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

Điện năng tiêu thụ: Tối đa: 1,700 W
Trạng thái sẵn sàng: 64 W
Trạng thái ngủ: 0.59 W
TEC (Typical Electricity Consumption):
MP C3003 : 1.175 kWh
MP C3503 : 1.340 kWh

ỨNG DỤNG

,rotinoMeciveDtramS :nẩuhC
Web SmartDeviceMonitor®,
Web Image Monitor

Tùy chọn:

TÙY CHỌN

Mọi thông tin về thiết bị, phụ kiện chọn thêm và các phần mềm liên 
quan vui lòng liên hệ đại diện bán hàng của Ricoh Việt Nam để biết 
thêm chi tiết.

Khay giấy: 52 - 300 g/m²
Khay tay : 52 - 300 g/m²
Khay hai mặt : 52 - 256 g/m²

ADF  handle,  1 x 550-sheet paper tray, 2  x  550-sheet  paper  tray, 2,000 - 
sheet large capacity tray, 1,500 - sheet side large capacity tray, Bridge unit,  
1,000 - sheet  finisher, 500 - sheet internal finisher, 1,000 - sheet booklet 
finisher, Punch kit for 1,000 - sheet finisher, Punch kit for booklet finisher,  
Internal shift tray, One-bin tray, Side tray, Caster table, Cabinet, 
Bi-directional IEEE 1284, Bluetooth, Gigabit Ethernet, Netware, Browser 
unit, Counter interface, File  format converter, Key counter bracket, Card  
reader built-in  unit, Copy Data Security unit, Wireless LAN (IEEE  
802.11a/b/g/n), SRA3 Imageable extension unit, OCR unit, Smart 
operational panel, Fax connection unit

Trắng đen/Màu: 100-600 dpi
Tối đa: 1,200 dpi với TWAIN

Chuẩn: PCL5c, PCL6, XPS, in trực 
tiếp PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF)
Tùy chọn: Adobe® PostScript® 3™, 
IPDS, PictBridge

Chuẩn: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 
dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi
Tùy chọn: 8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 
dpi, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi

GlobalScan NX, Card Authentication 
Package, Unicode Font Package for 
SAP, Remote Communication Gate S 
Pro 

Chuẩn: USB 2.0, SD slot, Ethernet 
10 base-T/100 base-TX, Ethernet 
1000 Base-T
Tùy chọn: Bi-directional IEEE 1284, 
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), 
Bluetooth

Windows® XP, Windows® Vista, 
Windows® 7, Windows® 8, Windows 
Server 2003, Windows® Server 2008, 
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012 

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO 
OpenServer, RedHat® Linux,
IBM® AIX

Dealer stamp:

Nhà phân phối Gestetner tại Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT VINH
Địa chỉ: Số 2 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội 
Điện thoại: (844) – 3971.9999 - Fax: (844) – 3971.9998
E-mail: sales@nhatvinh.com.vn
www.nhatvinh.com.vn

CHI NHÁNH TP ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số K454/10 Nguyễn Tri Phương- P.Hoà Thuận Tây-Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) - 3686969 /  0913 490 288 - Fax: (0511) - 3686622
E-mail:sales-dng@vnn.vn

CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 184/11 Điện Biên Phủ, P.17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3840 7776/ 0903 662043 - Fax: (08) 3840 7784
Email: sales-hcm@nhatvinh.com.vn


