Barevné multifunkční tiskárny

MP C2004SP
MP C2004ASP
MP C2504SP
MP C2504ASP

Kopírka
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Fax
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MP C2004

20
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MP C2504

25
str./m
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barevně

Chytré, intuitivní a snadné k použití.
Hledáte-li zařízení, která pomohou vašemu podnikání a pomohou vypořádat se se všemi pracovními
úkoly, stane se tato řada multifunkčních tiskáren základním zdrojem vašeho kancelářského vybavení.
Tyto vlajkové lodě v podobě barevných A3 multifunkcí jsou navrženy tak, aby zvládly provoz ve vysoce
náročném prostředí, s velkým objemem výstupů a pomohly zvýšit vaši prosperitu. Nabízejí zvýšenou
spolehlivost, vysoce kvalitní tisk a mimořádnou efektivitu na pracovišti, doplněnou o další funkce a
možnosti - tisk plakátů, chytrý ovládací panel apod.
Nově je k dispozici jednoprůchodový podavač dokumentů, se kterým ušetříte čas a budete ještě efektivnější.
Intuitivní 10,1" chytrý ovládací panel pomáhá díky svému intuitivnímu uživatelskému rozhraní zvýšit produktivitu.
Senzor přítomnosti obsluhy umožňuje obnovit činnost zařízení jakmile k němu přistoupíte, takže nestrávíte žádný
čas čekáním, než se zařízení zahřeje.
Z vylepšeným procesorem Intel je zpracování úloh znatelně rychlejší.
Díky volitelným možnostem dokončování nemusíte zadávat tisk externě a máte větší kontrolu nad vašimi náklady.

Široká paleta funkcí, úsporný provoz
Přístup k mnoha zdrojům

Úspora energie a nižší náklady

Náš 10,1" chytrý ovládací panel nabízí intuitivní
dotykové rozhraní a výrazně šetří váš čas. Aplikace
navržené pro konkrétní typy úloh (dostupné z
aplikačních stránek) a efektivní sdílení dokumentů
lze výhodně kombinovat s rozšířenými možnostmi
softwaru. Využití nejnovějších technologií zlepšuje
průběh práce a přináší efektivní a přitom bezpečný
přístup ke každé dostupné funkci.

S nízkými celkovými náklady jsou vaše výdaje nižší
a zároveň zmenšujete svůj dopad na životní
prostředí. Senzor detekce obsluhy obnoví činnost
zařízení, jakmile se k němu přiblížíte, takže je
zařízení ihned dostupné pro provedení nastavení
úloh. Okamžité zahřátí je kompenzováno sníženou
spotřebou energie v režimu spánku, takže při
nečinnosti zařízení jsou náklady minimální.

Zvýšená produktivita díky procesoru
Aby vám pomohla zvýšit produktivitu a zrychlit
práci, mohou se tato výkonná a efektivní zařízení
pochlubit vylepšeným procesorem Intel. Ten
zrychluje nejen tisk a skenování složitých
dokumentů, ale také snižuje celkový čas
zpracování a zvyšuje produktivitu uživatelů.

Inovativní technologie
Inovativní technologie pomáhají vytvářet flexibilní
kancelářské prostředí s možností využití několika
typů dokončování, včetně finišeru brožur,
automatického podavače originálů (ADRF) nebo
nově uvedeného jednoprůchodového podavače
(SPDF). Finišery zefektivní vaši práci a umožní
vytvářet profesionálně vypadající dokumenty.

MP C2004SP / MP C2004ASP / MP C2504SP / MP C2504AS
HLAVNÍ SPECIFIKACE

FAX

OBECNĚ
Zahřívací doba:

25 sek.

Okruh (Circuit):

Rychlost prvního výstupu:

Plnobar.: 7,6/7,6/7,5/7,5 sek.
ČB: 5,4/5,4/5,3/5,3 sek.

Kompatibilita:

ITU-T (CCITT) G3

Rozlišení:

Std.: 8×3,85 řádků/mm, 200×100 dpi,
8×7,7 řádků/mm, 200×200 dpi
Vol.: 8×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi,
16×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi

Rychlost kontinuálního výstupu:

Plnobar.: 20/20/25/25 str./min.
ČB: 20/20/25/25 str./min.

Procesor:

Intel Atom Bay Trail: 1,33 GHz

Paměť:

Std.: 2 GB
Max.: 4 GB

Pevný disk:

250 GB

Rozměry (š×h×v):

587 × 685 × 788 mm
S ARDF: 587 × 685 × 913 mm
S SPDF: 587 × 685 × 963 mm

Hmotnost:

83,3 kg

Napájení:

220-240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA
Technologie:

Suchý elektrostatický přenos,
dvousložkový vývoj, čtyři fotoválce

Počet kopií:

Max. 999 kopií

Rozlišení:

600 dpi (4bit.)

Zoom:

25-400 % v krocích po 1 %

Metody komprese:

MH, MR, MMR, JBIG

Rychlost vysílání:

G3: 2 sek. (200×100 dpi, JBIG), 3 sek.
(200×100 dpi, MMR)

Rychlost modemu:

Max.: 33,6 kb/s

MANIPULACE S PAPÍREM
Doporučený formát papíru:

SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Kapacita vstupních zásobníků:

Std.: 1 200 listů
Max.: 2 300 listů

Výstupní kapacita:

Max.: 1 625 listů

Gramáž papíru:

52-300 g/m²

EKOLOGIE
Příkon:

TISKÁRNA
Tiskové jazyky (ovladače):

Std.: PCL5c, PCL6(XL), PDF
Vol.: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, PictBridge

Rozlišení tisku:

Max. (1200×1200 dpi (2bit.))

Rozhraní:

Std.: SD slot, USB Host I/F, Ethernet
10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Vol.: Bezdrátová LAN (IEEE 802
b/g/n), Bluetooth, druhý RJ-45 port
přes USB Device Server, Bi-directional
IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (typ B)

Prostředí Windows®:

Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10,
Windows® Server 2008 / 2008R2 /
2012 / 2012R2

Prostředí Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.7 nebo
novější

Prostředí UNIX:

UNIX Sun® Solaris
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Prostředí SAP® R/3®:

SAP® R/3®

PSTN (JTS), PBX (PÚ)

Provozní režim: max. 1 700 W
Režim připravenosti: max. 46,5 W
Režim spánku: max. 0,9 W
Koef. TEC: 0,7/0,7/0,9/0,9 kWh

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák ADF, 1× zásobník papíru na 550 listů, 2× zásobník papíru na 550
listů, jednotka přemostění, interní finišer, interní finišer s bezsvorkovýcm
sešíváním, finišer brožur na 1000 listů, děrovací sady, vnitřní posuvný
zásobník, výstupní přihrádka, boční přihrádka, pojízdný podstavec,
obousměr. IEEE 1284, bezdrát. LAN (IEEE 802 b/g/n), Bluetooth,
Pictbridge, PostScript3, rozhraní počítadla, konvertor formátu souborů,
držák klíčového počítadla, držák čtečky karet, jednotka pro bezpečný
přepis dat (certifikovaná verze), jednotka připojení faxu, značkovač faxů,
paměť faxu, modul faxu, sada písem Unicode pro SAP, jednotka OCR,
jednotka SRA3, přímý tisk XPS, HDD s rozšířeným zabezpečením, držák
klávesnice, čtečka NFC karet, zásobník na bannerové listy (plakáty),
jednotka rozhraní G3, rozšiřující USB karta, paměť 4GB

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Cílová výtěžnost toneru (A4/LT,
5% pokrytí):

Černá: 15 000 výtisků
Azurová: 9 500 výtisků
Purpurová: 9 500 výtisků
Žlutá: 9 500 výtisků

SKENER
Rychlost skenování:

ARDF: Max. 80 str./min.
SPDF: Max. 110 (simplex) / 180
(duplex) str./min.

Rozlišení:

Max.: 1,200 dpi (Twain)

Formát originálu:

A3, A4, A5, B4, B5

Dodávané ovladače:

Síťový TWAIN

Skenování do:

E-mail, Složka

www.ricoh-europe.com

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a
softwaru kontaktujte místního prodejce.

Certifikace ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Všechny značky a názvy
produktů jsou obchodními
značkami jejich právoplatných
vlastníků. Specifikace a
vzhled produktu jsou
předmětem změny bez
předchozího upozornění.
Barvy skutečného produktu
se mohou lišit od vyobrazení
v prospektu. Obrázky nejsou
přesnými fotografiemi a
některé detaily mohou být
odlišné.
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