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Egyszerű működtetés, nagy produktivitás

A mai vállalkozás lehet összetett és kihívásokkal teli, de az MP C2011SP megkönnyíti az irodai életet egy

könnyen működtethető MFP nagy termelékenysége mellett. A csúcsteljesítményű kompakt készülék kis

méretével továbbra is fejlett opciókat kínál a multifunkciós működés számára. Ez a sokoldalú MFP színes

A3-as nyomatot eredményez két papírtartóval a nagy kapacitás érdekében. Az alacsony

energiafelhasználás azt is jelenti, hogy az MP C2011SP készüléket gazdaságos üzemeltetni,

környezetbarát, így megfizethető áron kínál kivételes teljesítményt.

Gyors, 20 lap/perces nyomtatás a megnövekedett termelékenységért

Sokféle célhelyre való szkennelés a könnyű dokumentum továbbításért

A 2 300 lapos kapacitás megszakítás nélküli nyomtatást eredményez

A kétoldalas nyomtatás csökkenti a papírhasználatot és a költségeket

Könnyű nyomtatás a Ricoh Smart Print & Scan mobil alkalmazásnak köszönhetően



Modern opciók, magas minőségű kimenet
egy eszközben

Magas produktivitás a
munkacsoportok számára

Válassza a Ricoh MP C2011SP készüléket, hogy
kevesebb idő alatt több feladatot tudjon elvégezni.
Kivételes helyreállási ideje által a készülék is akkor
áll készen, mikor Ön. Az Auto Job Promotion
nyomtatásra kész állapot szerint priorizálja a
nyomtatási sorban álló munkákat, így azok a hiba
vagy más ok miatt leállt munkák elé kerülnek. Ezen
felül, a kezelőpanel animált, lépésről-lépésre
vezető útmutatója segíti az elakadt papír könnyebb,
gyorsabb eltávolítását.

Fejlett szkennelési funkcionalitás

A rugalmas Ricoh MP C2011SP lehetővé teszi,
hogy jobb módon ossza meg legjobb ötleteit. A
modern szkennelési opciókhoz tartozik az eredetik
beolvasása médiakártyára, e-mailbe, mappába
vagy egyéb helyekre, ezáltal bárkivel és bármikor
megoszthatók. Tömörítse a színes, szkennelt
fájlokat, és a képminőség megőrzésével küldje őket
tovább. Élvezze a Distributed Scan Management
(DSM) előnyeit, amivel automatizálhatja a
szkennelési funkciókat, szabályokat állíthat be és
növelheti a termelékenységet.

Sokoldalú papírkezelés kiváló
képminőség mellett

Garantált a professzionális minőségű kimenet a
kimagasló, 1 200 x 1 200 dpi képfelbontás által. A
felhasználók olyan kétoldalas dokumentumokat
szkennelhetnek és fénymásolhatnak egy oldalra,
mint a személyi igazolvány. Legfeljebb 300 gsm
(kétoldalas esetén: 169 gsm) súlyú papírok
használhatók, a két papírtartó a 2 300 lapos
maximális kapacitással biztosítja a nyomtatást. A
második papírtartóból akár borítékokat is
adagolhat.

A környezettudatos tervezés erős
környezeti elhivatottságot

Legyen hatással az ügyfelekre - és a környezetre.
Az MP C2011SP temérdek olyan funkcióval
rendelkezik, ami hihetetlenül alacsony TEC-értéket
eredményez. Be lehet úgy programozni, hogy
kikapcsoljon, mikor nincs használatban. Nagyon
gyorsan, kevesebb, mint 8 másodperc alatt áll
helyre alvó üzemmódból, így megőrzi a forrásokat
és a produktivitást. Az innovatív PxP EQ toner
alacsonyabb hőmérsékleten olvad, kevesebb
energiát igényel, a műdökési költségeket pedig
minimalizálja. Nyomon követheti környezeti
célkitűzéseit a környezetbarát képernyő
segítségével, mely mutatja a kétoldalas nyomat
százalékos arányát, az egyéni és vállalati szintű
statisztikákat.



MP C2011SP
MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő: 19 másodperc
Az első oldal elkészítésének
ideje:

Színes: 7,7 másodperc
Fekete-fehér: 5,5 másodperc

Folyamatos nyomtatási
sebesség:

Színes: 20 oldal/perc
Fekete-fehér: 20 oldal/perc

Memória: Standard: 1,5 GB
Maximum: 1,5 GB

Merevlemez: 250 GB
Méretek (Sz x Mé x Ma): 587 x 685 x 913 mm
Súly: 81 kg
Áramforrás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás: Száraz elektrosztatikus továbbító
rendszer kétkomponensű előhívással;
4 dobos eljárás

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

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv: Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6(XL),
PDF közvetlen nyomtatás, Mediaprint
(JPEG/TIFF)
Opció: Adobe® PostScript® 3™,
PictBridge

Nyomtatási felbontás: 1 200 x 1 200 dpi
Interfészek: Alapkiépítésben: USB 2.0SD

foglalatEthernet 10 base-T/100 base-
TXEthernet 1000 Base-T
Opció: Vezeték nélküli LAN (IEEE
802.11a/b/g/n)

Hálózati protokollok: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® környezetek: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server
2003R2, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Mac OS környezetek: Macintosh OS X Native v10.5 vagy
újabb

UNIX környezetek: UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Novell® Netware® környezetek: v6.5 vagy újabb
SAP® R/3® környezetek: SAP® R/3®

SZKENNER

Beolvasási sebesség: Maximum 54 eredeti percenként
Felbontás: Maximum: 600 dpi
Eredeti mérete: A3, A4, A5, B4, B5, B6
A csomagban szállított meghajtó
programok:

Network TWAIN

Szkennelés: E-mail, Mappa, USB, SD-kártya

PAPÍRKEZELÉS

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

Bemeneti papírkapacitás: Maximum: 2300 lap
Kimeneti papírkapacitás: Maximum: 500 lap
Papírsúly: 52 - 300 g/m²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás: Maximum: 1700 W
Készenléti mód: 56,6 W
Készenléti állapot: 0,59 W
TEC (Tipikus áramfogyasztás): 0,7
kWh

SZOFTVEREK

Alapkiépítésben: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

OPCIÓK

ADF fogantyú, 1 db 550 lapos papíradagoló, 2 db 550 lapos papíradagoló,
Kerekes kiegészítő keret, Gépasztal, Vezeték nélküli LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), Számláló interfész, File Format Converter, Key counter
bracket, Copy Data Security Unit, SRA3 egység, Billentyűzet konzol

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége
felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh 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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