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MP
3555(A)SP

35 Fekete-fehér
lap/pe

MP
3055(A)SP

30 Fekete-fehér
lap/pe

MP 6055SP

60 Fekete-fehér
lap/pe

MP
5055(A)SP

50 Fekete-fehér
lap/pe

MP
2555(A)SP

25 Fekete-fehér
lap/pe

MP
4055(A)SP

40 Fekete-fehér
lap/pe



Produktivitás okosan.

Az irodai munkacsoportok szempontjából alapvető igény a digitális és papír alapú dokumentumok gyors

és könnyű előállítása, illetve megosztása. Egyszerű, mégis okos és megfizethető megoldásra van

szükség. Sokoldalú, a könnyen használható, fejlett dokumentumkezelési funkcionalitással rendelkező, a

professzionális fekete-fehér A3-as multifunkciós készülékeink kibővített választéka jelenti a megoldást

vállalkozása fejlődéséhez.

A 10,1 hüvelykes Okos kezelőpanel növeli a teljesítményt és felgyorsítja a munkafolyamatokat

Az Intel processzor növeli a produktivitást a gyorsabb működés révén

Innovatív befejezési opciók közül választhat: az 1000 lapos hibrid finiser tűzőkapcsos és tűzőkapocs nélküli

befejezést kínál, a beépített hajtogató egységgel pedig helyet spórolhat meg

Azonnali hozzáférés Application Site oldalunkhoz, ahonnan innovatív, munka-specifikus alkalmazásokat tölthet le

Környezetbarát készülékek alacsony áramfogyasztással alvó üzemmódban



Dolgozzon úgy, ahogy szeretne.

Az Ön célja, hogy vállalkozása gördülékenyen
működjön. Ezért megalkottunk egy olyan
technológiát, mely segít átalakítani a vállalatok
működését. A könnyebb használhatóság, a
nagyobb teljesítmény és a magas színvonalú
megoldások csak a kezdetet jelentik.

A komplex így lesz egyszerű.

A munkavállalóknak gyorsan és intuitívan kell
kezelniük a szkennelési, másolási és nyomtatási
igényeket, legyen szó egy- vagy többoldalas
dokumentumokról. A termékcsalád intelligens,
érintőképernyős vezérléssel biztosítja a működést,
a gyors szkennelést, a továbbfejlesztett
dokumentumadagolást, a hibrid befejezési és
hajtogató opciókat. A munkafolyamatok kezelése
sosem volt ilyen egyszerű.



Érintsen. Lapozzon. És fejlessze a
munkafolyamatokat.

A 10,1 hüvelykes Okos kezelőpanel intuitív touch and swipe működést kínál, amivel
időt és energiát takarít meg. Másoljon és szkenneljen egyetlen érintéssel. A panel
teljes internet hozzáférést tesz lehetővé. A kezdőképernyőt személyre szabhatja a
leggyakrabban használt funkciókkal, miközben egyszerűen hozzáférhet a többi
funkcióhoz is. A képernyőn megjelenő utasításokkal és előnézeti képekkel könnyen
konfigurálható az elrendezés és a befejezés.

Még több lehetőség az alkalmazásokkal.

Testre szabhatja és tovább bővítheti a készülék funkcionalitását a
Ricoh okos alkalmazásaival. Application Site oldalunk olyan
munka-specifikus applikációkat kínál, melyek javítják a
munkafolyamatot és leegyszerűsítik a dokumentummegosztást, a
Quick Print Release alkalmazással megtekintheti a nyomtatási
munkák állapotát és a papírtálcák adatait. Töltse le közvetlenül és
automatikusan őket az Okos kezelőpanelen keresztül.

Fedezze fel a valódi mobilitás előnyeit.

Spóroljon meg időt és energiát azáltal, hogy mobil okos
eszközökkel küld dokumentumokat multifunkciós készülékére.
Nyomtasson, szkenneljen, mentsen el és küldjön e-mailben fájlokat
is. Figyelje meg, ahogy munkatársai hatékonyan és biztonságosan
férnek hozzá és használják a teljesítményt növelő funkciókat.



Még több lehetőség. Alacsonyabb
költségek.

Spóroljon az energiával. Csökkentse költségeit.

Mindegyik modell könnyen használható és "egy másodperc alatt
használatra kész" rendszerrel van felszerelve a nagyobb
teljesítmény érdekében. A készülékek egyből akcióba lépnek,
amint kapcsolatot létesít velük, így kevesebb időt kell várnia a gép
bemelegedésére. Csökkentse a működési költségeket a hatékony
alvó üzemmóddal, ami automatikusan minimalizálja az
áramfogyasztást.

Az innováció nem kerül egy vagyonba. 

A kivételesen tartós, innovatív technológiákkal és környezetbarát
funkciókkal rendelkező készülékek nem csupán hatékonyak, de
fenntarthatók is. A teljes áramfogyasztásuk még sosem volt ilyen
alacsony.



Jobb használhatóság. Nagyobb
teljesítmény.

Könnyű kezelhetőség, nagy
teljesítmény.

A gyorsan fejlődő vállalkozásoknak masszív,
megbízható támogatásra van szükségük. A havi
4000-15000 oldalas terhelhetőséggel ezek a
készülékek minden igényt kielégítenek. Az Intel
processzor és a nagy kapacitású tálcák segítenek
bármilyen feladat gyors elvégzésében, miközben a
csendes működés által nem zavarja a dolgozókat.

Még több befejezési opció.

Könnyen alkothat olyan igényes dokumentumokat,
melyek készen állnak a belső és a külső piaci
megjelenésre. Az opcionális hibrid finiser
tűzőkapcsos és tűzőkapocs nélküli funkciót,
továbbá többszörös hajtogató finisert biztosítanak,
mely számos különböző stílusú dokumentumot tud
elkészíteni, beleértve a z-hajtást, a félbehajtást, a
külső és belső hármas hajtást.

Válasszon az igényeknek megfelelő
géptípust.

A mindennapi irodai feladatok elvégzéséhez
keresse a 25, 30 és 35 lap/perces készülékeket. A
gyors megtérülés, nagyobb volumenű
munkafolyamatok érdekében válassza a 40, 50 és
60 lap/perces sebességű eszközöket. Nincs
könnyebb módja egy sokoldalú, megbízható,
végtelenül egyszerűen használható professzionális
fekete-fehér multifunkciós készülék
kiválasztásának, mely tökéletesen illeszkedik
minden részlegbe.



Sokoldalú és produktív megoldás

1 Okos 10,1 hüvelykes Okos kezelőpanel

2 1000 lapos tűzőkapcsos és tűzőkapocs nélküli
hibrid finiser

3 Hajtogató egység a különböző stílusú
dokumentumokért

4 Hatékony Intel processzor

5 Automatikus és egyutas dokumentumadagoló
a gyors szkennelésért

6 Akár 4700 lapos papírkapacitás



MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055/Sorozat
MÜSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő: 20 másodperc
Az első oldal elkészítésének
ideje:

4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 másodperc

Folyamatos nyomtatási
sebesség:

25/30/35/40/50/60 lap/perc

Memória: 2 GB
Merevlemez: 320 GB
Méretek (Sz x Mé x Ma): ARDF egységgel: 587 x 684 x 913 mm

SPDF-el: 587 x 684 x 963 mm
Súly: 62,5 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás: Lézersugaras szkennelés és elektro-
fotografikus nyomtatás

Többpéldányos másolás: Legfeljebb 999 példány
Felbontás: 600 dpi
Zoomolás: 25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5e, PCL6,
PostScript® 3™ emuláció, PDF direct
emuláció
Opció: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, PDF, IPDS,
PDF Direct from Adobe®

Nyomtatási felbontás: Maximum: 1 200 x 1 200 dpi
Interfészek: Alapkiépítésben: SD foglalat, USB

Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-
TX/1000 base-T
Opció: Vezeték nélküli LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), USB szerver második
hálózati interfészhez, Kétrirányú IEEE
1284/ECP, USB 2.0 (B típus)

Hálózati protokollok: TCP/IP: IP v4, IP v6
Windows® környezetek: Windows® Vista/7/8/8.1/10,

Windows® Server
2008/2008R2/2012/2012R2

Mac OS környezetek: Macintosh OS X v10.7 vagy újabb
UNIX környezetek: 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

SAP® R/3® környezetek: SAP® R/3®
Egyéb támogatott környezetek: NDPS Gateway

AS/400® OS/400 Host Print Transform
használatával
IBM iSeries

SZKENNER

Beolvasási sebesség: ARDF (automatikus kétoldalas
dokumentumadagoló): Max. 80
eredeti/perc
SPDF: Max. 110 (egyoldalas)/180
(kétoldalas) eredeti/perc

Felbontás: Maximum: 600 dpi

Eredeti mérete: A3
A4
A5
B4
B5

A csomagban szállított meghajtó
programok:

Network TWAIN

Szkennelés: E-mail, Mappa

FAX

Telefonvonal: PSTN, PBX
Kompatibilitás: ITU-T (CCITT) G3
Felbontás: Alapkiépítésben: 8 x 3,85 vonal/mm,

200 x 100 dpi, 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x
200 dpi
Opció: 8 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400
dpi, 16 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi

Átviteli sebesség: G3: 2 másodperc (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 másodperc (200 x 100 dpi,
MMR)

Modemsebesség: Maximum: 33,6 Kb/s
Memóriakapacitás: Maximum: 60 MB

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret: Alapkiépítésben elérhető papírtálcák:
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Bemeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: 1200 lap
Maximum: 4700 lap

Kimeneti papírkapacitás: Maximum:
1625/1625/1625/3625/3625/3625 lap

Papírsúly: 52 - 300 g/m²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Maximum:
1600/1600/1600/1780/1780/1780 W
Készenléti mód:
58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8 W vagy
kevesebb
Készenléti állapot: Kevesebb, mint
0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W
TEC (Tipikus áramfogyasztás):
0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh

OPCIÓK

ADF fogantyú, 1 x 550 lapos papíradagoló, 2 x 550 lapos papíradagoló,
2000 lapos nagy kapacitású adagoló, 1,500 lapos nagy kapacitású oldalsó
adagoló, Papírátvezető egység, 1,000-sheet Hybrid finisher, 3 000 lapos
finiser, Belső finiser, Belső finiser tűzőkapcsocs nélküli tűzővel, 1 000 lapos
füzetkészítő finiser, 2 000 lapos füzetkészítő finiser, Lyukasztó készlet,
Belső eltolásos szortírozó tálca, belső másolattartó tálca, külső kiadó tálca,
Kerekes kiegészítő keret, Alacsony gépasztal, Kétirányú IEEE 1284,
Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/g/n), Számláló interfész, Fájlformátum
konvertáló, Key counter bracket, Kártyaolvasó tartó, Távoli fax egység,
Fax marker, Fax memória, Fax opció, Unicode betűtípus csomag SAP-
hez, OCR egység, Beépített okos kártya olvasó tartó, fokozott biztonságú
HDD, Billentyűzet konzol, USB Device Server, G3 Interfész egység,
Kibővített USB board, Belső többszörös hajtogató egység

KELLÉKANYAGOK

Célzott tonerkapacitás (A4/LT,
6%-os lefedettség):

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

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a helyi viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001
tanúsítás, ISO27001
tanúsítás
A szövegben szereplő márka-
és/vagy terméknevek a
megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei. A termék külső
megjelenése és műszaki
adatai külön értesítés nélkül
megváltoztathatók. Az
aktuális termék színe eltérhet
a prospektusban látottaktól. A
prospektusban látható képek
nem valódi fényképek, ezért
apró részletek eltérhetnek a
látottaktól.
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