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Jednoduchá obsluha a vysoká produktivita

Usnadněte si v dnešní rychlé době kancelářský život vysoce produktivním a jednoduše ovladatelným 
zařízením MP C2011SP. Kompaktní zařízení poskytuje v malých rozměrech nejlepší výkon ve své 
třídě. Toto všestranné multifunkční zařízení vytváří vysoce kvalitní barevné výstupy na širokou škálu 
médií od obálek až po formát SRA3. Dostatečnou kapacitu papíru zajišťují až 4 zásobníky papíru. 
Díky nízké spotřebě elektrické energie šetří provozní náklady a životní prostředí. 

• Rychlost tisku 20 str./min. pro vysokou produktivitu

• Široké možnosti skenování pro jednoduchou distribuci dokumentů 

• Kapacita až 2300 listů zajistí plynulý tisk 

• Oboustranný tisk šetří papír a snižuje náklady 

• Příjemné ovládání i přes mobilní zařízení (aplikace Ricoh Smart Print & Scan)



Dokonalé vlastnosti a kvalitní výstupy v jednom 

Vysoká produktivita  
pro pracovní skupiny 
Zařízení MP C2011SP vám pomůže zpracovat 
více úkolů v kratším čase. Zařízení je díky velmi 
rychlému obnovení z režimu spánku okamžitě 
připraveno k práci. Automatická správa tiskových 
úloh posouvá připravené tiskové úlohy v tiskové 
frontě před úlohy, které byly pozastaveny 
z důvodu chyby apod. Ovládací panel nabízí 
animovaného průvodce pro rychlejší odstranění 
uvíznutého papíru. 

Snadná manipulace s médii 
a vysoká kvalita tisku
Vysoká kvalita výstupu je zaručena rozlišením 
1200 × 1200 dpi. Tisknout lze na papíry gramáže 
až 300 g/m2 (169 g/m2 při oboustranném tisku). 
Pro potisk obálek můžete využít libovolný 
zásobník. S kapacitou až 2300 listů papíru snadno 
zvládnete i objemné tiskové úlohy.

Šetrné vůči životnímu prostředí
Chraňte spolu s námi životní prostředí. Zařízení 
MP C2011SP má velmi nízkou typickou týdenní 
spotřebu (TEC). Zapínání a vypínaní sladí s Vaším 
pracovním rytmem. Pokud rytmus náhle změníte, 
nevadí. Z režimu spánku je v pohotovosti za méně 
než 8 vteřin. Nový PxP EQ toner je zažehlován 
při nižších teplotách, díky čemuž šetří elektrickou 
energii a snižuje náklady na provoz. Sledujte, 
jak se Vám daří šetřit životní prostředí přímo na 
displeji zařízení.

Pokročilé funkce  
skenování a kopírování
Zařízení Ricoh MP C2011SP umožňuje lépe šířit 
Vaše nápady a myšlenky. Propracované funkce 
umožňují skenovat originály na paměťové karty, 
do e-mailu, do složky a na další místa tak, aby 
materiály mohly být sdíleny s kýmkoliv a kdekoliv. 
Zmenšete velikost barevných skenů pomocí 
komprese a jednoduše je odešlete, aniž by 
utrpěla obrazová kvalita. Přednastavte opakující 
se skenovací úlohy do ikon a jedním dotykem se 
zbavte monotónní kancelářské práce. Uvolněte 
si ruce pro kreativitu! Kopírujte oboustranné 
dokumenty (např. občanský průkaz) na jednu 
stranu papíru.
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OBECNĚ
Čas zahřívání: 19 sek. 

Čas prvního výtisku: Plnobarevně 7,7 sek. 

 Černobíle 5,5 sek. 

Rychlost výstupu: Plnobarevně 20 str./min.

 Černobíle 20 str./min. 

Paměť: Std. 1,5 GB 

 Max. 1,5 GB 

HDD: 250 GB 

Rozměry (š × h × v): 587 × 685 × 913 mm 

Hmotnost: 81 kg 

Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz

Příkon: Max. 1700 W 

 Rež. připravenosti 56,6 W 

 Rež. spánku 0,59 W 

TEC (typická týdenní spotř.):  0,7 kWh

KOPÍRKA
Počet kopií: Max. 999 

Rozlišení: 600 dpi 

Zoom: 25-400 % (po 1 %) 

TISKÁRNA
Tiskové ovladače: Standard PCL5c, PCL6, 

 Přímý tisk PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF)

 Volitelně Adobe® PostScript® 3™,

 PictBridge 

Tiskové rozlišení: 1200 × 1200 dpi

Rozhraní:  Standard: USB 2.0, SD slot,

 Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

 Ethernet 1000 Base-T 

 Volitelně: Wireless LAN  
 (IEEE 802.11a/b/g/n) 

Síťové protokoly: TCP/IP (IP v4, IP v6) 

Prostředí Windows®:  Windows® XP, Vista, 7, 8,

 Windows® Server 2003, 2003R2,  
 2008, 2008R2, 2012 

Prostředí Mac OS: Macintosh OS X Native v10.5 a novější 

Proszředí UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX,  
 SCO OpenServer,

 RedHat® Linux, IBM® AIX 

Prostředí Novell® Netware®: v6.5 

Prostředí SAP® R/3®: SAP® R/3® 

SKENER
Rychlost skenování: Max. 54 orig./min. 

Rozlišení: Max. 600 dpi 

Formát orig.: A3, A4, A5, B4, B5, B6 

Ovladače: Network TWAIN 

Skenování do/na:  e-mailu, složky, USB, SD kartu

PAPÍR
Doporučené formáty: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

 SRA3 (volitelně)

Vstupní kapacita: Max. 2300 listů

Výstupní kapacita: Max. 500 listů 

Gramáž papíru: 52-300 g/m2

SOFTWARE
Standard: SmartDeviceMonitor,

 Web SmartDeviceMonitor®,

 Web Image Monitor 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák ADF, zás. papíru 1× 550 listů, zás. papíru 2× 550 listů,  
pojízdný podstavec, stolek, bezdrátová LAN (IEEE 802.11a/g/n),  
rozhraní počítadla, konvertor formátu souborů, držák klíčového  
počítadla, jednotka bezpečného kopírování, podpora tisku na formát 
SRA3, držák externí klávesnice 

 
Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství 

a softwaru kontaktujte místního prodejce Ricoh.
Metoda měření výtěžnosti spotřebního materiálu ISO/IEC 19752.

MP C2011SP
HLAVNÍ SPECIFIKACE


