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Wysoka wydajność i inteligentne rozwiązania
W dzisiejszych czasach pracownicy potrzebują tworzyć i udostępniać dokumenty szybko i bez wysiłku.
Proste, ale inteligentne rozwiązania w zasięgu ręki i w przystępnej cenie to wszystko czego potrzebujesz
w swoim biurze. Duża wszechstronność, intuicyjna obsługa oraz zaawansowane funkcje to zalety, które
znajdziesz w naszych urządzeniach wielofunkcyjnych A3.
10,1 calowy inteligentny panel operacyjny na platformie Android
Szybki procesor Intel zwiększający wydajność i poprawiający przepływ dokumentów
Wiele opcji obróbki końcowej dzięki finiszerowi hybrydowemu na 1000 arkuszy
Natychmiastowy dostęp do Application Site Ricoh, gdzie pobierzesz potrzebne aplikacje
Przyjazne dla środowiska oraz niski pobór mocy w trybie uśpienia

Pracuj tak jak lubisz

Prosta obsługa

Jeśli jesteś właścicielem firmy to chciałbyś, żeby
wszystko działało sprawnie i bez zarzutu. Dzięki
innowacyjnej technologii, którą stworzyliśmy dla
Ciebie zmienisz sposób pracy w swoim biurze.
Większa funkcjonalność, duża wydajność i
możliwości rozwiązań na wysokim poziomie, to
tylko niektóre cechy tych urządzeń.

Pracownicy powinni obsługiwać funkcje
skanowania, kopiowania i drukowania szybko i
intuicyjnie, czy są to pojedyncze strony, czy
wielostronicowe dokumenty. Łącząc intuicyjne
działanie panela dotykowego, szybkie
skanowanie, zaawansowane podawanie
dokumentów, a także obróbkę końcową oraz
opcje składania, otrzymasz profesjonalnie
wyglądające dokumenty w krótkim czasie i bez
wysiłku.

Usprawnij przepływ dokumentów
10,1 calowy panel dotykowy na platformie Android oferuje intuicyjną i prostą
obsługę. Umożliwia także przeglądanie stron internetowych, a funkcje kopiowania i
skanowania wykonasz za pomocą jednego przycisku. Możesz dostosować ekran
główny, aby mieć szybki dostęp do różnych funkcji, a także do tych które
najczęściej używasz. Instrukcje na ekranie i przejrzysty podgląd dokumentów
umożliwiają skonfigurowanie zaawansowanego układu i obróbkę końcową.

Innowacyjny sposób pracy z Application Site
firmy Ricoh
Dzięki aplikacjom firmy Ricoh dostosujesz i rozszerzysz
funkcjonalność urządzeń wielofunkcyjnych, co pomoże uprościć
codzienne procesy. Za pomocą Application Site możesz pobrać
inne aplikacje, samodzielnie je instalować, odinstalowywać i
aktualizować. Aplikacje te przeznaczone są dla określonych
potrzeb firmy i dla wydajniejszej pracy. Wystarczy pobrać wybraną
aplikację i zrobić swój własny interfejs użytkownika.

Więcej możliwości dzięki urządzeniom mobilnym
Oszczędzisz czas i wysiłek wysyłając dokumenty bezpośrednio z i
do urządzeń wielofunkcyjnych za pomocą urządzeń mobilnych.
Drukowanie, skanowanie, zapisywanie i przesyłanie plików do
poczty elektronicznej nigdy nie było tak proste. Szybko i w krótkim
czasie uzyskasz dostęp do zaawansowanych funkcji, co w znaczny
sposób zwiększy wydajność w Twoim biurze.

Duże możliwości i niższe koszty
Niskie zużycie energii
Wszystkie modele charakteryzują się rozszerzoną funkcjonalnością
oraz tym, że są szybko gotowe do pracy. Urządzenia te zaczynają
pracę w momencie, gdy zaczynasz z nich korzystać, co sprawia,
że nie tracisz cennego czasu. Dzięki wydajnemu trybowi uśpienia,
który automatycznie minimalizuje zużycie energii, zmniejszysz
koszty operacyjne.

Przyjazne dla środowiska
Wyjątkowa trwałość i innowacyjne technologie w połączeniu z
naszą dbałością o środowisko sprawiają, że urządzenia te to
najlepsze rozwiązanie dla Twojego biura. Wiele przydatnych
funkcji, niezawodność i niskie zużycie energii to wszystko czego
potrzebujesz, aby dalej się rozwijać.

Większa wydajność
Proste w obsłudze
Szybko rozwijająca się firma potrzebuje solidnych i
niezawodnych urządzeń. Dzięki możliwości
drukowania od 4 do 15 tysięcy wydruków
miesięcznie, modele te spełnią wszystkie Twoje
potrzeby. Procesor Intel oraz kasety dużej
pojemności pozwolą na szybkie przetwarzanie i
drukowanie nawet najbardziej skomplikowanych
zadań, a cichy rozruch urządzeń nie zakłóci pracy
w biurze.

Wybierz prędkość jakiej potrzebujesz

Więcej opcji obróbki końcowej
W prosty sposób stworzysz profesjonalnie
wyglądające dokumenty dla potrzeb biura lub
klienta. Opcjonalny finiszer hybrydowy posiada
funkcję zszywania za pomocą zszywek jak i
zszywania bezzszywkowego. Dzięki modułowi
wielokrotnego składania przygotujesz różnego
rodzaju dokumenty, w tym składane w Z, składane
na pół, składane na trzy do wewnątrz oraz
składane na trzy na zewnątrz.

Jeśli potrzebujesz urządzeń do codziennych zadań
biurowych to oferujemy modele, które drukują z
prędkością 25, 30 i 35 str./min. Jeśli jednak
potrzebujesz wysokiej wydajności i szybkiego
przepływu dokumentów w swoim biurze to idealne
będą modele, które drukują z prędkością 40, 50 i
60 str./min. Wszystkie te modele to wszechstronne,
niezawodne i wysokiej jakości urządzenia
wielofunkcyjne mono, dzięki którym przekroczysz
swoje cele biznesowe.

Wszechstronne i wydajne rozwiązania

1 10,1 calowy inteligentny panel operacyjny na
platformie Android

5 Automatyczny i jednoprzebiegowy podajnik
dokumentów

2 Finiszer hybrydowy na 1000 arkuszy

6 Duża pojemność kaset na papier - 4700
arkuszy

3 Moduł wielokrotnego składania
4 Wydajny procesor Intel

MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055/Series
SPECYFIKACJA GłÓWNA

OGÓLNE

Sieć:

PSTN, PBX

Czas nagrzewania:

poniżej 20 sekund

Kompatybilność:

ITU-T (CCITT) G3

Prędkość wykonania pierwszej
kopii:
Prędkość wydruku ciągłego:

poniżej 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 sekund

Rozdzielczość:

25/30/35/40/50/60 str./min.

Pamięć:

2 GB

Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x
100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi,
16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi
G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3
sekund (200 x 100 dpi, MMR)

Dysk twardy:

320 GB

Prędkość transmisji:

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

Z podajnikiem ARDF: 587 x 684 x 913
mm
Z SPDF: 587 x 684 x 963 mm

Prędkość modemu:

Maksymalnie: 33,6 Kbps

Pojemność pamięci:

Maksymalnie: 60 MB

Waga:

62,5 kg

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50/60 Hz

OBSŁUGIWANY PAPIER

KOPIARKA

Zalecany rozmiar papieru:

Standardowa kaseta na papier: A3,
A4, A5, A6, B4, B5, B6

Proces kopiowania:

Skanowanie wiązką lasera i druk
elektrofotograficzny

Pojemność wejściowa papieru:

Standardowo: 1 200 arkuszy
Maksymalnie: 4 700 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru:

Maksymalnie:
1 625/1 625/1 625/3 625/3 625/3 625
arkuszy

Gramatura papieru:

52 - 300 g/m²

Kopiowanie wielokrotne:

Do 999 kopii

Rozdzielczość:

600 dpi

Zoom:

Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA
Język drukarki:

EKOLOGIA
Standardowo: PCL5e, PCL6, Emulacja
PostScript® 3™, PDF direct
(emulation)
Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS,
PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe®

Rozdzielczość drukowania:

Maksymalnie: 1 200 x 1 200 dpi

Interfejs:

Standardowo: Gniazdo SD, USB Host
I/F, Ethernet 10 base-T/100 baseTX/1000 base-T
Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN
(IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB
Server for Second Network Interface,
Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB
2.0

Protokół sieciowy:

TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (opcja)

Środowiska Windows®:

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

Środowiska Mac OS:

Macintosh OS X v10.7 lub nowszy

Środowiska UNIX:

UNIX Sun® Solaris (2.9, 2.10), HP-UX
(11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer
(5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux (6.x,
7.x, 8.x, 9.x), IBM® AIX (5L v7.1, V5.3,
V6.1, V7.1)

Środowiska SAP® R/3®:

SAP® R/3®

Inne obsługiwane środowiska:

Brama NDPS, AS/400® using OS/400
Host Print Transform, IBM iSeries

Pobór mocy:

Maksymalnie:
1 600/1 600/1 600/1 780/1 780/1 780
W
Tryb gotowości:
58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8 W lub
mniej
Tryb uśpienia: Poniżej
0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W
Współczynnik TEC:
0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh

OPCJE
Uchwyt ADF, 1 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2 x 550-arkuszowa
kaseta na papier, 2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności, 1 500arkuszowa kaseta dużej pojemności, Zespół łącznika, Hybrydowy finisher
na 1 000 arkuszy, Finisher na 3 000 arkuszy, Finisher wewnętrzny,
Finisher wewnętrzny z zszywaniem bezzszywkowym, Finisher na 1 000
arkuszy, Finisher broszurujący na 2 000 arkuszy, Dziurkacz, Wewnętrzna
taca przesuwna, Taca jednopółkowa, Taca boczna, Podstawa z kółkami,
Szafka, dwukierunkowy port 1284, Sieć bezprzewodowa (IEEE
802.11a/g/n), Interfejs licznika, Konwerter formatów pliku, interfejs licznika,
uchwyt na czytnik kart, Moduł połączenia faksu, Znacznik faksu, Pamięć
faksu, opcja faksu, Unicode Font Package for SAP, Moduł OCR,
Wbudowany moduł czytnika kart, Zwiększone zabezpieczenia dysku
twardego, Uchwyt klawiatury, USB Device Server, G3 Interface unit,
Rozszerzenie USB, Internal multi-fold unit

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

SKANER
Prędkość skanowania:

ARDF: Maksymalnie 80 oryginałów na
minutę
SPDF: Maks. 110 (simplex)/180
(duplex) oryginałów na minutę

Rozdzielczość:

Maksymalnie: 300 dpi

Rozmiar oryginału:

A3, A4, A5, B4, B5

Sterowniki standardowe:

Sieciowy TWAIN

Skanuj do:

E-mail, Folder

Wydajność tonera (A4/LT,
pokrycie 6%):

Czarny: 24 000 prints (25/30/35 ppm),
37 000 prints (40/50/60 ppm)

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2017 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.
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