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Veja onde a produtividade encontra a economia
Projetada especificamente para impressões de alta qualidade e baixo custo em ambientes de produção, a impressora digital 

em cores RICOH® Pro C5100s/C5110s combina a incrível velocidade com controles intuitivos e recursos avançados. Use-a

para produzir imagens excepcionais com cores vivas e clareza em uma gama maior de mídia, sem comprometer a conveniência, 

praticidade, espaço ou recursos. Mantenha in-house trabalhos profissionais e de alto nível, e compartilhe-os com rapidez e 

economia. Esta impressora de produção versátil e fácil de usar pode ser empregada como equipamento principal em configurações 

de produção ou como um econômico equipamento complementar em ambientes de Reprografia ou impressão centralizada.

• Imprima documentos coloridos ou em preto e branco a até 80 ppm.

• Impressione seus clientes com imagens coloridas de até 1200 x 4800 dpi de resolução.

• Gerencie uma ampla faixa de mídia, de até 330 x 487,7 mm

• Compartilhe documentos rapidamente, com inovadores recursos de digitalização.

• Coloque até 8.250 folhas - uma incrível capacidade de papel.

• Produza mais projetos in-house com avançados opcionais de acabamento.



Mantenha-se crescendo, enquanto economiza espaço

Cores em alta velocidade e desempenho versátil, para ambientes de produção

Tecnologia inovadora, qualidade superior
A RICOH Pro C5100s/C5110s imprime documentos com resolução de imagem
de até 1200 x 4800 dpi, para resultados de nível profissional. Beneficie-se de 
sua tecnologia revolucionária de Laser Emissor de Superfície de Cavidade 
Vertical (Vertical Cavity Surface Emitting Laser - VCSEL), para reproduções 
precisas. Ela emite fachos de laser que ajustam-se à expansão e contração 
das folhas de papel, o que minimiza o deslocamento de cores. A impressora 
reajusta o papel automaticamente para alinhar o registro da frente e do verso 
para uma impressão mais precisa, até mesmo nas longas tiragens. Ela inclui 
também uma correia de fusão elástica, para garantir transferência e aderência 

Controladoras versáteis, 
desempenho comprovado
Escolha entre duas controladoras de impressão Fiery, para simplificar o geren-
ciamento de impressão em ambientes Windows ou Mac. A controladora de 
cores opcional Fiery E-22B faz a maioria dos trabalhos de Centros Reprográficos
e tarefas de gerenciamento de cores, enquanto que o servidor de cor Fiery E-42B
é projetada para proporcionar aos usuários controles ainda mais avançados, 
para desempenho de alta qualidade, normalmente reservados para equipamen-
tos maiores e maias caros, em ambientes de ponta de impressão comercial.

Recursos poderosos, produtividade 

Passe facilmente de um projeto para o outro, com a impressora 
RICOH Pro C5100s/C5110s. Ela oferece um painel de operação intuitivo, 
montado em um poste, com ícones facilmente identificáveis, para navegação 
rápida a tarefas e funções críticas.  Ela produz até 80 impressões coloridas 
por minuto, para produtividade impressionante, em qualquer ambiente.  
Este verdadeiro "burro de carga" é projetado de forma que usuários treinados 
possam substituir eles mesmos e com facilidade as unidades principais e os 
suprimentos, sem assistência técnica.  Os usuários podem substituir o toner 

e reduz custos

do toner melhores e mais consistentes, em papéis especiais.

do fluxo de trabalho 

em momentos, sem interromper as impressões.



Beneficie-se dos inovadores recursos para melhorar a produtividade
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1  Insersores de Capas CI4010 e CI4020 (Opcionais): 
Alimente folhas pré-impressas de uma ou duas fontes, para 
capas dianteiras e traseiras.

2  Unidade de Livreto SR4100 de 2.000 Folhas (Opcional): 
Produza livretos em cores com economia, com a Unidade de Livretos 
Integrada. Disponível também com um Furador opcional.

3  Unids. Acabamento SR4110 e SR4090 3.000 flhs. (Opc.):  
Escolha grampear 65 ou 100 flhs., com a capacidade de produzir 
documentos de até  330,2 x 69,8 mm. Adicione a Unidade de
Furador opcional, para mais flexibilidade ainda. 

4  Unid. Multidobra FD4000 (Opcional): Seis dobras diferentes,
para criar documentos com variedade de acabamentos.

5  Unidade de Livretos de Produção BK5010e (Opcional): Gram-
peie na dobra até 30 folhas, para criar livretos de 20 páginas com 
dobras retas e aparador de 3 lados para retirar margens.

6  GBC StreamPunch™ (Opcional): Crie livros com 
encadernação profissional, com furação incorporada, 
em diversos formatos.

7  Unidade de Ventilação (Opcional): Minimize a aderência 
do toner em papel revestido e empilhado, esfriando a saída 
antes que e mídia entre em uma unidade de acabamento.

8   Unidade de Alisamento (Opcional): Permita um empilha-
mento mais preciso e maior produtividade reduzindo o 
risco de enrolar o papel.

9    Alimentador de Originais de 220 folhas (Padrão): Copie e
digitalize trabalhos com maior eficiência, com digitalização 
duplex em cores de passada única - a até 220 ppm em duplex. 

10  Painel de operação em cores WVGA (Padrão): Navegue de
um trabalho para outro facilmente com controle na ponta dos
dedos via tela de toque intuitiva, montada em suporte.
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11  Poste de Luz Indicador de Estado: Alerta visualmente os 
operadores sobre mudanças no estado do equipamento, 

12  Duplex Automático (Padrão): Economize papel e espaço de 
armazenamento com duplex automático padrão, que roda à 
mesma velocidade da produção simplex. 

13  Tecnologia de Toner VCSEL e PxP-EQ (Padrão): O Laser
Emissor em Superfície de Cavidade Vertical e o toner de alta
qualidade proporciona cores mais vivas e gradações mais suaves,
para reprodução de micro tipos, linhas finas, gráficos e fotos.

14  Unidade de Disco Rígido 320 GB (Padrão): Garanta a segu-
rança dos documentos com a Unidade de Segurança por Sobre-
gravação de Dados (DOSS), criptografia de dados, Locked Print etc.

15  Suporte à mídia espessa: Aceita papéis de até 330,2 x 
69,8 mm de tamanho e mídia espessa (até 300 g/m² pela 
Bandeja de Alimentação Manual e pela LCT RT4030), dando 
mais opções para produção in-house.

16  Bandejas de Papel (Padrão): As entradas de papel padrão 
incluem a Bandeja de Papel Conjugada 2 x 1.250 folhas, duas 
Bandejas de Papel de 550 folhas e a Bandeja de Alimentação 
Manual de 250 folhas, para uma capacidade total de papel de 
3.850 folhas. Com fontes de papel adicionais, este equipa-
mento pode suportar até 8.250 folhas.

17  Indicadores de Bandeja Ativa: A luz indicadora mostra a ban-
deja que está em uso, permitindo que os operadores reabaste-
çam outras fontes de papel com o equipamento funcionando.

18  Bands. de Alta Capacidade RT4030 e RT4020 (Opcionais): 
As LCTs RT4030 e RT4020 de 2.200 folhas utilizam um trajeto 
reto do papel, para ajudar a alimentar confiavelmente papéis
de até 300 g/m² e folhas de até  330,2 x 69,8 mm. Escolha a 
RT4020, de 4.400 folhas, para manusear papéis até formato 
Carta, de até 216 g/m². 

  Ampla Compatibilidade: Integre rapidamente estes 
equipamentos com compatibilidade embutida para os 
ambientes PC e Mac.

  Controladoras de Cores Fiery® (Opcionais): Crie fluxos de 
trabalho completos com sua própria escolha de Interfaces 
com o usuário final, a Fiery E-22B ou diversas Controladoras
de Cores E-42B baseadas em servidor, para avançados recur-
sos de gerenciamento automático de cores, ferramentas de

RICoh Pro C5100s/C5110s

para atenção imediata.

automação, facilidade de uso e velocidade.



Adicione cores versáteis à área de trabalho

Avançado controle de imagem
Enriqueça os documentos com cores vivas e envolventes. A RICOH 
Pro C5100s/C5110s usa toner químico PxP-EQ, proprietário, para 
expandir a densidade e a saturação de cores. Como resultado, ela 
pode proporcionar cores de qualidade brilhante, usando quantidade 
mínima de toner.  Como o toner se funde  baixas temperaturas, ele 
requer menos energia e minimiza os custos operacionais. Ela também 
monitora continuamente a qualidade de imagem e as condições internas 
e externas, permitindo imprimir materiais de alta visibilidade - incluindo 
cartões de visita, catálogos, convites, mala direta etc. - com qualidade 

Acabamento de Classe Profissional
Configure a RICOH Pro C5100s/C5110s para produzir trabalhos mais 
robustos e trazer para dentro de casa trabalhos que eram feitos fora. 
Extensos recursos de grampeamento, furação, grampear na dobra, 
acabamento em livretos e outros relacionados, estão disponíveis para 
atender às pressões da demanda e à rapidez de conclusão. Adicione 
capas dianteiras e traseiras pré-impressas, com uma Unidade de Inserção 
de Capas.  Beneficie-se da Unidade Multidobra, para oferecer diversas 
opções de dobradura. O equipamento oferece até mesmo uma Unidade

Diversas opções de mídia
Imprima mais tipos e trabalhos em mais papéis diferentes. A RICOH 
Pro C5100s/C5110s pode lidar com papéis mais espessos, de até 
256 g/m², em velocidades duplex, e com papéis de até 300 g/m² para 
impressão padrão. Ela permite imprimir em papéis de tamanhos até 330,2 x
69,8 mm (SRA3++) com a mesma facilidade dos tamanhos menores, 
incluindo mídias com textura e revestimento espesso e envelopes. 
A impressora aceitará praticamente qualquer tamanho de papel para agilizar 
a impressão. Use seu recurso embutido de Biblioteca de Papel, para acessar
e ajustar em instantes até 99 atributos de impressão. Com sua capacidade
total de 8.250 folhas de papel, ela é o equipamento perfeito para suas 

e consistência de cores incríveis. 

necessidades de produção em preto e branco e em cores.  

dos ambientes de produção.Ventilação e uma Unidade de Alisamento, 
para requisitos especializados dos ambientes de produção.



Total controle para proteger e 
desenvolver sua empresa

Sustenta funcionamento ecológico
A RICOH Pro C5100s/C5110s oferece diversos recursos para reduzir o 
consumo típico de energia (TEC), incluindo o toner químico PxP-EQ, 
de baixa temperatura, proprietário. A digitalização duplex em passada única 
economiza etapas e energia, para maximizar a eficiência. E para as em-
presas que estão avaliando produtos que produzem soluções ecológicas, 
a RICOH Pro C5100s/C5110s se qualifica no nível Prata na "Ferramenta de 
Avaliação Ambiental de Produtos Eletrônicos"-  EPEAT® (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) -  de equipamentos de imagem. A EPEAT
é um registro sem fins lucrativos, que ajuda a identificar equipamentos 
eletrônicos mais ecológicos, avaliando a conformidade destes equipa-
mentos com diversas normas ambientais. Para mais informações, visite 

Adicione versatilidade ao fluxo de trabalho 
A RICOH Pro C5100s/C5110s permite dar conta de uma variedade 
maior de trabalhos de impressão, cópia e digitalização, para atender com 
eficiência as demandas dos clientes, enquanto ajuda a reduzir os custos 
operacionais. Use-a para produzir quase qualquer trabalho de impressão 
e cópia — da produção monocromática básica do dia a dia, aos visuais 
coloridos e complexos — rapidamente, a um baixo custo por página. 
Digitalize e compartilhe documentos em instantes, com os práticos recur-
sos digitalizar-para. Salve arquivos em pendrives USB ou Cartões SD, 
e leve os projetos com você. Com sua combinação de recursos avançados
e tamanho compacto, ela cabe perfeitamente nos centros de produção 
mais exigentes e nos menores departamentos gráficos, onde impressões 

Controle a administração e a segurança
Proteja seus ativos mais valiosos — incluindo a RICOH Pro C5100s/C5110s 
— com diversos recursos inovadores. A impressora oferece a solução 
@Remote da Ricoh, para simplificar a gestão de equipamentos relacionada 
a medidores e manutenção. Beneficie-se dos controles de autenticação 
para ajudar a garantir que somente usuários autorizados tenham acesso 
às funcionalidades principais e à produção impressa. Além disso, o MFP 
inclui o Sistema de Segurança por Sobregavação de dados (DOSS), que 
sobrescreve automaticamente quaisquer arquivos no disco rígido, para 
torná-los ilegíveis.  A criptografia do HD adiciona mais uma camada de 

http://www.ricoh-usa.com/about/ epeat/?alnv=env&cpt=EPEAT.

de impacto e alta eficiência são essenciais.

proteção contra hackers.



E S p ec i f i caÇ Õ E S  D O  E Q U I P A M E N T O

RiCoh Pro C5100s/C5110s

www.ricoh.com.br

Especificações 
P roces s o d e 
Imp res s ão/ Cóp ia  

Sistema de transferência eletrostática de 4 
cilindros  com  correia interna de transferência  

Fus ão Método de correia de fusão sem óleo  
Memória d o 

Eq uip ament o  
320GB (160GB x 2)  

A liment ad or d e Or igina is  ADF de 220 folhas  com  passada única:  
Digitalização duplex em cores  a até 220 ipm  

P ainel d e Op eraç ão Painel de Toque WVGA Colorido, 9"  
R es olução d e C óp ia 600 dpi  
R es olução d e Imp res s ão  1200 x 4800 dpi  
R es olução d e 

Digit al iza ção  
600 dpi  

Velocidade de Digitalização 
(Cores e PB)  

Simplex: 120 ipm, Duplex: 220 ipm  

Á rea Imp rimí vel Máx ima  Até 323 x 480mm (do Vidro de Exposição)  
Temp o d e A q ueciment o  Menos de 299 seg.  
Veloc id ad e d e P rod ução  Pro C5100s: 65 ppm (Cores e PB)  

Pro C5110s: 80 ppm (Cores e PB)  
Cap acid ad e d e P ap el Bandeja 1: 1,250 x 2; Bandejas 2 e 3: 550 x 2;  

Alim. Manual: 250  folhas; Suporta duplex;  
Total Padrão/Máxima: 3.850/8.250  

Tamanho d o P ap el Bandeja 1: Carta; Bandejas 2 e 3: A5(meio-
Carta)  a 330 x 487,7 mm; Band. Alim.Manual: 
A5(meio-Carta) a 330 x 487,7 mm, Envelopes  

Gramat uras d o P ap el Bandejas 1 a 3: 52 a  256 g/m²; Alim.Manual: 
52 a 300 g/m²; Duplex: 52 a 256 g/m²  

Volume Mens al Máx imo  150K  
R egime d e P i co 300K  
Energia E lét ri ca 208 a 240V/12A/60Hz (dedicados)  
Cons umo d e Energia : 2.400W ou menos 
Dimens ões ( Lx Px A ) 835 x 880 x 1.230mm (incluindo o ADF)  
P es o 261 kg  

Recursos da Copiadora  
Tela Simplificada,  Seleção Automática de Papel,  Início Automático,  Troca 
Automática de Bandeja,   Densidade Automática da Imagem,  Calibragem 
Automática de Cores,  Interromper Cópia,  Códigos de Usuário (1.000)  
Programas de Trabalho (25),  Apagamento de Cor/ Converter/ Superposição,  
Alceamento Eletrônico/   Empilhar,  Rotação de Imagem,  Alcear por Rotação,  
Numeração automática do documento digitalizado (Bates)  Diversos Recursos 
de Segurança (DOSS, Criptografia de Dados (AES256bit/SHA2),  Autenticação 
do Usuário da Rede,  Controle de Cópias Não Autorizadas,  Impressão de 
Segurança Obrigatória (Selo de Segurança Compulsório),  SMTP sobre SSL  

Acessórios 

Bandeja de Alta Capacidade (LCT) RT403 0  
Cap acid ad e d e P ap el 2.200 folhas  
Tamanho d o P ap el Até 330 x 487,7 mm  
Gramat uras d o P ap el 52 a 300 g/m²  
Dimens ões ( Lx Px A ) 869 x 730 x 658mm 
P es o 82 kg  

Bandeja de Alta Capacidade (LCT) RT402 0  
Cap acid ad e d e P ap el 4.400 folhas  
Tamanho d o P ap el Carta  
Gramat uras d o P ap el 52 a 216 g/m² 
Dimens ões ( Lx Px A ) 500 x 540 x 625mm  

(com a Unidade LG)  
P es o 20 kg  

Insersor de Capas CI4010  
Tamanho d o P ap el A5(meio-Carta) a 330 x 487,7 mm  
Gramat uras d o P ap el 64 a 216 g/m² 
Cap acid ad e d e 

Emp ilhament o  
200 folhas  

Dimens ões ( Lx Px A ) 500 x 600 x 600mm 
P es o 12 kg 

Unidade de Capas com 2 Bandejas CI4020  
Tamanho d o P ap el A5(meio-Carta) a 330 x 487,7 mm  
Gramat uras d o P ap el 64 a 216 g/m² 
Cap acid ad e d e 

Emp ilhament o  
2 Bandejas de 200 folhas  

Dimens ões ( Lx Px A ) 540 x 730 x 1270mm 
P es o 45 kg  

Unidade de Acabamento SR4090 para 3.000 folhas com grampeador  
Cap acid ad e ( B and eja 

de P rova)  
250  folhas (Carta ou menor)  
50  folhas (Ofício ou maior)  

Cap acid ad e ( B and eja 
d e Des locam ent o)  

Carta: 3.000 folhas  
Ofício a 330 x 487,7 mm: 1.500 folhas  

Tamanho d o P ap el A5(meio-Carta) a 330 x 487,7 mm  
Gramat uras d o P ap el  Bandeja de Prova: 52 a 220 g/m²; Bandeja de 

Deslocamento:  52 a 300 g/m² 
Gramp ear Carta a A3(duplo-Carta): 65 páginas; 330 x 

487,7mm: o papel não pode ser grampeado  
Dimens ões ( L x P x A )  657 x 613 x 960mm  
P es o 53 kg  

Unidade de Acabamento SR4110, 3.000 flhs. c/ grampeador de 100 flhs.  
Cap acid ad e ( B and eja 

d e P rova)  
500 folhas (Carta ou menor) 
250 folhas (Ofício ou maior)   

Cap acid ad e ( B and eja 
d e Des locam ent o)  

Carta: 3.000  folhas; Ofício a A3(duplo-Carta): 
1.500  folhas; A3 sangrado a 330 x 487,7 mm: 
1.000 folhas  

Tamanho d o P ap el A5(meio-Carta) a 330 x 487,7 mm  
Gramat uras d o P ap el  Bandeja de Prova: 52 a 216 g/m²; Bandeja de 

Deslocamento: 52 a 300 g/m²  
Gramp ear Carta: 100 pgs; Ofício a A3(duplo-Carta): 50 pgs.  
Dimens ões ( L x P x A )  806 x 730 x 980mm 
P es o 75 kg 

Unidade de Livreto SR4100 para 2.000 folhas  
Cap acid ad e ( B and eja 

d e P rova)  
250 folhas (Carta ou menor)  
50 folhas (Ofício ou maior)  

Cap acid ad e ( B and eja 
d e Des locam ent o)  

Carta: 2.000 folhas  
Ofício a 330 x 487,7 mm: 1.000 folhas  

Tamanho d o P ap el A5(meio-Carta) a 330 x 487,7 mm  
Gramat uras d o P ap el  Bandeja de Prova: 52 a 216 g/m²;  

Bandeja de Deslocamento: 52 a 300 g/m²  
Gramp eament o Carta a A3(duplo-Carta): 65 páginas;  

330x487,7 mm: o papel não pode ser grampeado  
Gramp ear na Dob ra Carta a 330 x 487,7 mm: 20 páginas  
Dob ra s em Gramp ear  1 a 5  folhas  
Dimens ões ( L x P x A )  657 x 613 x 960mm 
Gramat uras p ara 

Gramp ear na Dob ra  
64 a 105 g/m² 

P es o 53 kg  

Unidade Multidobra FD5000  
Tip o d e Dob rad ura Modo Folha Única:  Dobra em Z,  Dobra ao Meio/ 

Impressão Interna,  Dobra ao Meio/ Impressão 
externa,  Impressão Interna Carta,  Dobra em 
Carta/ Impressão externa,   Paralela/ Impressão 
externa,  Dobra envolvente (Gatefold)/ Impressão 
Interna,   Dobra envolvente (Gatefold)/ Impressão 
externa,  

Mod o Mult ifolha Igual ao modo Folha Única; Até 3 folhas   
Tamanho d o P ap el Modo Folha Única:  

Dobra em Z: Carta a  A3 sangrado;  
Dobra ao meio: Carta a 330 x 487,7 mm;  
Dobra em Carta: Carta a A3 sangrado  

Mod o Mult ifolha Dobra Dupla paralela: Carta a A3 sangrado;  
Dobra envolvente (Gatefold): Carta a A3 sangrado;  
Dobra ao meio: Carta a 330 x 487,7 mm;  
Dobra em Carta para fora: Carta a A3 sangrado;  
Dobra em Carta para dentro:  Carta a A3 
sangrado  

Dimens ões ( L x P x A )  470 x 980 x 730 mm 
P es o 92 kg  

Unidade de Ventilação  
Tamanho d o P ap el Até 330 x 487,7 mm  
Gramat uras d o P ap el  52 a 300 g/m²  
Dimens ões ( L x P x A )  330 x 980 x 725mm 
P es o 29 kg  

Unidade de Alisamento  
F unção d e A lis ament o  Ajuste de pressão em 5 etapas (pelo painel de 

operação)  
Tamanho d o P ap el Até 330 x 487,7 mm  
Gramat uras d o P ap el  52 a 300 g/m²  
Dimens ões ( L x P x A )  170 x 990 x 730mm 
P es o 30 kg  

Sistema StreamPunch GBC  
Tamanho d o P ap el 

P erfurad o  
Carta ABL*  

Gramat uras d o P ap el  216 g/m²  
Conjunt os d e 

P unções  
CombBind®, Twin Loop Wire (2:1 o u 3:1),  
ColorCoil®, VeloBind®, Three-Ring, ProClick®  

*ABL = Alimentação pela Borda Longa

Unidade de Livreto de Produção BK5010e  
Tamanho d o P ap el Carta a A3(duplo-Carta)  
Gramat ura d o P ap el  216 g/m² 

Acessórios Adicionais  
Unidade de Furador PU5000;  Unidade de Furador PU3060;  Unidade 
Manipuladora de Impressos na Saída  Tipo M2; Unidade de Bandeja Tipo 
M2 A3(duplo-Carta); Suporte de folhas com abas  Tipo M2; Conversor de 
Formato de Arquivo Tipo E; Kit de Segurança de Dados da Cópia Tipo G;  
Bandeja de Cópia Tipo M2; Unidade de Ventoinha de Refrigeração  Tipo 
M2; TCRU Tipo 5100  

Especificações da Controladora de Cor 
Fiery E-22B 
Tip o d a Cont rol ad ora Tipo Embutido  
P lat aforma F iery Fiery FS100  
Máx imo Cont ínuo Pro C5100s: 65 ppm (Cores e PB) 
Veloc id ad e d e Imp res s ão  Pro C5110s: 80 ppm (Cores e PB)  
CP U Intel Pentium G850 2.9GHz  
Int erface Hos t Ethernet 10/100/1000Base-TX  
Memória 2GB  
HD Int erno 500GB  
S is t ema Op erac ional Linux  
P rot ocolo d e R ed e TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB  
Linguagem d e Des cr . d e P á g. Adobe PostScript 3 (pdr.), PCL6/5c (pdr.)  
R es olução M x. d e Imp res s ão  1200 x 4800 dpi  
R es ol. Mx. d e Di git al iza ção  Até 600 dpi  
Font es PS3: 138 fontes/PCL: 80 fontes AGFA  
P ainel d e Op eraç ão Painel na tela de toque do MFP   
Ut ilit ári os P ad rão: Command WorkStation 5, Fiery 

Scan, Printer Delete Utility, Fiery Web Tools,  
Fiery Bridge, Fiery VUE, Secure Print   
Opcion ais : Fiery Impose, Fiery Compose, 
Color  Profiler Suite ES-2000, Productivity 
Package  Color Management Tools  ICC 
Profile, Color Chart, CMYK Color  
Reference Pages, RGB Color Tests, 
Trapping  Support, ColorWise Pro Tools 

Calib ra gem Color Cal, ES-2000 (opc.)  

Especificações da Controladora de Cor 
Fiery E-42B 
Tip o d a Cont rol ad ora Tipo de Servidor  
P lat aforma F iery Fiery FS100 Pro  
Máx imo Cont ínuo Pro C5100s: 65 ppm (Cores e PB) 
Veloc id ad e d e Imp res s ão  Pro C5110s: 80 ppm (Cores e PB)  
CP U Intel i5-2400 3.1GHz  
Int erface Hos t Ethernet 10/100/1000Base-TX  
Memória 2GB  
HD Int erno 1TB  
S is t ema Op erac ional Windows 7 Professional  
P rot ocolo d e R ed e TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB  
Linguagem d e Des cr . d e P g.  Adobe PostScript 3 (pdr.), PCL6/5c (pdr.)  
R es olução d e Imp res s ão  1200 x 4800 dpi  
R es olução d e Di git a liz ação  600 dpi  
Font es PS3: 138 fontes/PCL: 80 fontes AGFA  
P ainel d e Op eraç ão Painel na tela de toque do MFP  
Ut ilit ári os P ad rão: Command WorkStation 5, Fiery 

Scan, Printer Delete Utility, Fiery Web Tools,  
Fiery Bridge, Fiery VUE   
Op cionais : Fiery Impose, Fiery Compose, 
Color  Profiler Suite ES-2000, Graphic Arts 
Package  Premium Edition Upgrade, FACI 
Furniture  Bundle, HDD Security  

Ferrament as d e 
Gerenci ament o d e Cores  

ICC Profile, Color Chart, CMYK Color  
Reference Pages, RGB Color Tests, 
Trapping  Support, ColorWise Pro Tools  

Calib ra gem Color Cal, ES-2000 (opc.)  
Energia E lét ri ca 100 a 240V/3,0A/50 a 60Hz  
Cons umo Máx . d e Energi a 350W 
Dimens ões ( L x P x A ) 212 x 482 x 488mm  
P es o 19,6 kg  

Suprimentos 
Toner Rendimento (impressões p/garrafa)  
P ret o 30K  
Ciano 30K  
Magent a 30K  
A marelo 30K  
Garrafa d e R es íd uos 40K  

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças e 
suprimentos originais Ricoh.  
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