
Impressão rápida, com alta qualidade e ótimo custo
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 Com o Priport™DX 4545, a duplicação digital alcança um novo nível de sofi sticação. Este equipamento é 
facilmente incorporado na sua rede e oferece novas possibilidades para controlar os custos de impressão. 
Master com um design exclusivo, tintas especiais e controle de pressão da impressão garantem uma 
excelente qualidade de imagem. Descubra de que modo o DX 4545 combina baixo custo com funções e
resultados de impressão verdadeiramente superiores.

 Alto desempenho.
 Controladora de rede opcional.
 Opção de contabilização de custos.
 Novas cores.
 Mais escolhas de idiomas.

CONEXÃO EM REDE

Integre o seu duplicador digital na sua rede local para agilizar o seu fl uxo de trabalho. O DX 4545 pode 
ser atualizado com uma controladora de rede RPCS™ opcional. Os serviços de rede incluem o Web
Image Monitor, SmartDeviceMonitor e DeskTopBinder. Agora, você pode monitorar os trabalhos de
e configurações, não só do seu duplicador, mas de várias impressoras.

Alta qualidade a custo acessível para fl uxos 

de trabalho de médio porte

CONTROLE OS SEUS CUSTOS

Acompanhe as suas despesas de impressão. O DX 4545 pode rodar o @Remote para gerir e otimizar
seu fl uxo de trabalho. Com este programa, você pode facilmente monitorar todo o seu parque instalado
de impressoras. O @Remote também faz a leitura automática dos contadores, permitindo-lhe avaliar 
com precisão o seu padrão de consumo.

 POUPE TEMPO DE PRODUÇÃO

 Velocidade, confi abilidade e continuidade: basta pedir, que o DX 4545 atende. Com velocidades
até 120 impressões por minuto, produz os seus documentos num piscar de olhos. A função Repetir 
Alimentação de Papel do equipamento assegura o processamento suave de todos os tipos de papel. 
Papel e cilindro de cor são ambos fáceis de substituir. O seu serviço de impressão está sempre 
pronto para funcionar. 

Excelente valor agregado
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 DESEMPENHO DE PONTA 

 Máquina robusta, com pico máximo de trabalho para 600 000 impressões por mês. 
 Suporta formatos de papel até A3 e outras mídias, como envelopes e cartões. 
 Master HQ (Alta Qualidade) com durabilidade consistente de até 4 000 impressões.
 Excelente alinhamento do papel com aletas de amortecimento nas guias de alimentação do DX 4545.

 ALTO PADRÃO DE QUALIDADE DE IMAGEM

 Com o sistema HQ (Alta Qualidade) patenteado da Ricoh e tintas HQ desenvolvidas especialmente, 
a duplicação digital atinge um nível de qualidade incomparável. Os meios-tons suaves e os chapados
sólidos são as marcas registradas do DX 4545. O novo Modo Fino permite a confecção de master
de 400 x 600 dpi, e o scanner atinge a resolução de 600 x 600 dpi.

PARTICPE DE NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL

A duplicação digital não requer calor e, portanto, utiliza muito menos electricidade do que
outros tipos de impressoras. Isto reduz signifi cativamente a sua conta de electricidade – e 
é também ecológico. Ao mesmo tempo, o funcionamento do DX 4545 é notavelmente silencioso. 
Ele pode ficar perto de você facilmente, no escritório ou em qualquer outro ambiente de trabalho.

 BAIXO CUSTO OPERACIONAL

 A impressão com o DX 4545 é fi nanceiramente vantajosa porque:

 Quanto mais impressões se faz com um master, mais baixo se torna o custo dessas impressões. 
 A função desligamento automático resulta em redução do consumo de energia. 
 O sistema de duplicação HQ da Ricoh consome 20% menos tinta do que os processos convencionais. 
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GERAL

Tipo: Digital, de mesa
Processo de impressão: Sistema de rolo de pressão, sistema de cilindro único
 totalmente automático
Originais: Folhas, livros
Formato do original: Vidro de exposição: Máximo: 300 x 432 mm
 ADF: Mínimo: 148 x 210 mm
 Máximo: 297 x 864 mm
Formato do papel: Mínimo: 70 x 148 mm
 Máximo: 325 x 447 mm
Gramatura do papel: 47,1 a 209,3 g/m²
Área de impressão: Cilindro A3: 290 mm x 410 mm
 Cilindro A4: 290 mm x 200 mm  
Velocidade de impressão: 60 a 120 folhas por minuto
Velocidade de saída da 
primeira impressão: Inferior a 24 segundos (A4)
Resolução: Confecção de máster: 400 x 600 dpi
 Digitalização: 600 x 600 dpi
Modos de imagem: Texto, foto, separação automática texto/foto, 
 lápis (modo matiz disponível de forma
 independente)
Posição da imagem: Vertical: ± 15 mm
 Horizontal: ± 10 mm
 Unidade mínima de deslocamento: 0,5 mm
Escala de reprodução: 100%, 4 de redução e 3 de ampliação
Zoom: 50 a 200% (em incrementos de 1%)
Impressão a cores: Pela substituição do clindro de cor
Capacidade de alimentação 
de papel/bandeja de saída: 1 000 folhas (80 g/m²)
Fonte de alimentação: 120, 50 - 60 Hz
Consumo de energia: Máximo: Confecção de máster: 245 W
 Impressão: 250 W (a 120 folhas por minuto)
 Modo economia de energia: 9 W
Dimensões (L x P x A): Com vidro de exposição: 1 370 x 705 x 1 035 mm
 Com ADF: 1 370 x 705 x 1 135 mm
Peso: Unidade principal: 87 kg
 Com ADF: 97 kg

CARACTERÍSTICAS DE VALOR AGREGADO

Correção automática do plano de fundo, detecção automática do formato do 
papel, rotação automática, eliminação de margem, ciclo automático, intervalo de
de alimentação, modo economia (economia de tinta), modo segurança, seleção 
de modo de original, modo SP, combinação de dois originais, repetição (original 
único), função Quality Start, modo economia de energia, código de usuário, modo
classe/memória, modo programa, impressão em cores simples com unidades 
opcionais de cilindro de cor.

OPCIONAIS
Unidade Controladora de Impressora em Rede Tipo 4545
Soluções de software profissionais
Alimentador Automático de Originais de 50 folhas
Aplicador de fi ta
Tampa do vidro de exposição
Cilindro de cor A3
Cilindro preto A4
Gabinte

SUPRIMENTOS

Master Priport™ tipo HQ40L (200 A3 másteres por rolo)
Tinta preta Priport™ tipo HQ40 (600 ml)
Tintas coloridas Priport™ tipo VI (600 ml) vermelho, azul, castanho, verde, azul es-
curo, roxo, cinza, amarelo, verde azulado, castanho avermelhado, laranja, azul 
refl exo, verde caçador, cor de vinho, violeta
Tinta CM (cores personalizadas, 500 ml)
Fita para aplicador de fita

A Ricoh concebeu este produto de modo a atender as diretrizes EC ENERGY STAR
relativas à efi ciência energética.

Para saber mais sobre modelos, equipamentos opcionais e software disponíveis, 
consulte a Ricoh.


