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Univerzální multifunkční zařízení
pro pracovní skupiny
Modely MP 2001SP/MP 2501SP přinášejí nové možnosti pro pracovní skupiny
a menší firmy. Tato černobílá zařízení A3 poskytují produktivní a ekonomický tisk,
kopírování a navíc barevné skenování. Dále mohou být pomocí dostupných softwarových aplikací bez problému zapojena do elektronického zpracování dokumentů
a vzdálené správy. MP 2001SP/MP 2501SP nabízejí i funkce a prostředky, které
jsou zpravidla dostupné u zařízení vyšších tříd, např. 4,3palcový barevný dotykový
displej a volitelný pevný disk.

Rychlost a produktivita
U MP 2001SP/MP 2501SP výstup první stránky za méně než
šest sekund zaručuje rychlé provedení krátkých kopírovacích
a tiskových úloh, a s rychlostí tisku 20 / 25 stran za minutu
budou i větší dokumenty brzy vyhotoveny. Navíc barevné
skenování rychlostí až 50 stran za minutu výrazně rozšiřuje
produktivitu digitálního zpracování dokumentů.

Jednoduché ovládání
Chytrý moderní design umožňuje umístit zařízení přesně
tam, kde je ho zapotřebí. Zároveň přináší efektivitu v ovládání
zařízení. Barevný displej poskytuje rychlý přístup k funkcím
a možnost osobního nastavení pro jednotlivé uživatele. Přední
přístup zjednodušuje manipulaci se zařízením při výměně
spotřebního materiálu nebo při případném odstraňování
uvízlého papíru.

Ekonomické a efektivní
Modely MP 2001SP/MP 2501SP jsou ekonomické ve všech
směrech. Mají nízkou spotřebu elektrické energie a nabízejí
další úsporné funkce. Především oboustranný tisk, vhodný pro
úsporu papíru, dále funkce umožňující stanovit (omezit) objem
tisku pro jednotlivé uživatele. Zajímavým přínosem je ekologické
počítadlo, které ukazuje jednotlivým uživatelům, jak šetrný
a úsporný je jejich způsob využívání zařízení.

Základní výhody a funkce
Barevný dotykový displej
Sklopný ovládací panel s barevným dotykovým displejem (4,3“) umožňuje
rychlý přístup k základním ovládacím prvkům. Každý uživatel si jej může přizpůsobit podle vlastních potřeb, může změnit zobrazení ikon a přidat i ikony vlastní,
tak aby měl rychle k dispozici své preferované funkce. Z boční strany jsou
integrovány sloty SD a USB umožňující tisknout přímo z vyměnitelných
paměťových úložišť.

Kontroler GWNX
Nový typ kontroleru GWNX přináší širokou paletu funkcí pro modely MP 2001SP/MP
2501SP. Se zabudovanou podporou softwarových aplikací na serverové bázi
umožňuje zefektivnit procesy správy zařízení a zvýšit produktivitu této správy tím,
že je použito stejné rozhraní pro všechna multifunkční zařízení v síti.

Vylepšené funkce s volitelným HDD
Volitelný pevný disk umožňuje v plné míře použít všechny pokročilé funkce
zařízení. Používá se např. pro zabezpečený tisk, pro přizpůsobení domovské
obrazovky každého uživatele nebo k náhledu na soubory při tisku z paměťových zařízení USB. Pro maximální zabezpečení pevného disku je možné použít
moduly pro šifrování a bezpečný přepis dat.

Barevný skener
Barevný skener umožňuje výrazně zlepšit práci s dokumenty pomocí skenování do
e-mailu, do složky nebo na USB úložiště, příp. vytvořením souborů typu PDF-A vhodných pro archivaci. Pro zrychlení práce lze na displej přidat ikonu aplikace GlobalScan
NX. Výhodná je i funkce náhledu, pomocí které lze zkontrolovat, že dokumenty byly
naskenovány správně.

MP 2001SP/MP 2501SP
HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECNÉ
Technologie:
Rychlost tisku:
Čas první kopie:
Čas zahřívání:
Paměť:
Rozměry (š x h x v):
Hmotnost:
Napájení:
Příkon:

Max. zatížení (Duty):
Celková životnost:

FAX
Laserový černobílý tisk
Barevné skenování
20/25 str./min.
6 sek.
Max. 20 sek.
Stand.: 1 GB
Max.: 1,5 GB
587/587 x 568/568 x 460/558 mm
38/44 kg
220-240 V, 50/60 Hz
Max.: 1550 W
Pohotovostní režim: 113 W
Režim spánku: 0,6 W
TEC (1: 0,892/1,082 kWh
30 000 stran za měsíc
600 000 stran nebo 5 let

KOPÍRKA
Počet kopií:
Rozlišení:
Zoom:

1 - 999 kopií
600 dpi
50 - 200 %

Okruh:
Kompatibilita:
Rozlišení:
Přenosová rychlost G3:
Rychlost modemu:
Rychlost skenování:
Kapacita paměti:

PAPÍR
Doporučené formáty papíru: Standardní zás.: A5 - A3
Boční zás.: A6 - A3
Vstupní kapacita papíru:
Max.: 1350/1600 listů
Výstupní kapacita papíru:
Max.: 350 listů
Gramáž papíru:
Standardní zás.: 60 - 105 g/m2
Boční zás.: 60 - 162 g/m2

SOFTWARE
Standardní:

TISKÁRNA
Tiskové ovladače:
Rozlišení tisku:
Rozhraní standardní:

Rozhraní volitelné:
Síťové protokoly:
Prostředí Windows:
Prostředí Mac OS:
Prostředí UNIX:

Prostředí Novell NetWare:
Prostředí SAP:

Standard: PCL5e, PCL6, XPS
Volitelně: Adobe PostScript 3 ™
600 x 600 dpi
USB 2.0, SD/USB (pam. úložiště),
Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX,
Ethernet 1000 Base-T
Paralelní (Bi-dir. IEEE 1284), Bluetooth,
Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11a/b/g)
TCP/IP (IPv4, IPv6)
Volitelně: IPX/SPX
Windows XP, Vista, 7,
Windows Server 2003, 2008, 2008R2
Macintosh OS X v10.5 nebo novější
Sun Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11i v2/11i v3
Red Hat Linux Enterprise 4/5/6
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
IBM AIX v.5.3/6.1/7.1
v6.5
SAP R/3

SKENER
Rychlost skenování:
Rozlišení:
Formát originálu:
Typ souboru:

Dodávané ovladače:
Podpor. funkce skenování:

Max. 50 orig./min. (čb i barevně)
Max. 600 dpi
A3, A4, A5, B4, B5, B6
Jednostr. TIFF, JPEG, PDF,
Jednostr. PDF vys. komp., PDF-A
Vícestr. TIFF, PDF,
Vícestr. PDF vys. komp., PDF-A
Síťový TWAIN, Scanner utility
do e-mailu, složky, SMB, FTP, URL, NCP
na USB úložiště, SD kartu

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
8 x 7,7 řádku / mm, 200 x 200 dpi
8 x 3,85 řádku / mm, 200 x 100 dpi
2 sek. - 200 x 100 dpi, JBIG
3 sek. - 200 x 100 dpi, MMR
Max.: 33,6 Kbps
2 sek.
Stand.: 4 MB
Max.: 1500 MB

Volitelný:

SmartDeviceMonitor,
Web SmartDeviceMonitor,
Web Image Monitor
GlobalScan NX, Card Authentication
Package, SAP R/3 Custom Device Type

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kryt expozičního skla, oboustranný podavač originálů (ARDF), pomocný držák ARDF, zásobníky papíru 1 x 500 listů nebo 2 x 500 listů,
vnitřní výstupní přihrádka, stolek nízký, stolek střední, stolek vysoký,
pevný disk, paměť RAM, Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE
802.11a/g), Bluetooth, VM karta, modul Netware, jednotka webového
prohlížeče, rozhraní počítadla, konvertor formátu souborů, jednotka
pro bezpečné kopírování, modul faxu, modul připojení vzdáleného
faxu, faxový značkovač, Unicode Font Package for SAP

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Kapacita toneru:

Černý: 9000 stran

(1
Typická týdenní spotřeba elektrické energie
Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství
a softwaru, kontaktujte místního prodejce Ricoh.

Certifikace ISO 9001
Certifikace ISO 14001
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