Fejlett irodai
dokumentumkezelő eszköz

Könnyen kezelhető megoldás
minden irodába
A színvonalas, gördülékeny kommunikáció az üzleti siker titka. Technológiai innovációira és
piacvezetőként szerzett sokéves tapasztalati hátterére támaszkodva a Ricoh tökéletes megoldásokat
kínál a magasabb követelményeket támasztó vállalatoknak. A kiváló papírkezelésű, praktikus
Aficio™MP 1600/MP 2000 rendszerek gyorsan elvégzik a napi feladatokat és kielégítik a növekvő
irodák szükségleteit. Az opcionálisan kontrollerrel is felszerelhető kompakt gépek könnyedén
átalakíthatók felhasználóbarát nyomtatási, szkennelési és professzionális faxolási képességeket
nyújtó, komplett multifunkciós eszközzé. Sokféle digitális dokumentummegosztási lehetőséggel,
tökéletes megoldásként segítik napjaink összetett irodai folyamatait. Beszerzésük ésszerű döntés
a növekvő üzleti igények kielégítésére!

MP 1600

MP 2000

• Nagy produktivitás, 16 oldal/perc
sebesség

• Kiváló teljesítmény, 20 oldal/perc
sebesség

• 1350 lapos papírkapacitás

• Duplex nyomtatás az alapkiépítés
részeként

• Opcionális 30 lapos ADF-egység

• Nagy, 1600 lapos papírkapacitás
• Opcionális belső tálca
• Opcionális 50 lapos ARDF-egység

Az irodában szükséges produktivitás
A több irodai periféria képességeit egyetlen intelligens, helytakarékos egységben
ötvöző MP 1600/MP 2000 rendszerek kivételes hatékonyságot és páratlan kimeneti
minőséget nyújtanak. Minden feltételt biztosítanak a jó minőségű dokumentumok
gyors és egyszerű nyomtatásához, másolásához, szkenneléséhez és faxolásához.
Elérhetővé teszik a gördülékeny irodai munkafolyamat megvalósítását!

Nagyfokú produktivitás

oldal/perc

Az élvonalbeli piaci pozíció megőrzéséhez gyors munkafolyamatra van
szükség. A gyorsan bemelegedő MP 1600/MP 2000 rendszerek szinte
azonnal készen állnak a feladatok elvégzésére, és alig 6,5 másodperc
alatt kibocsátják az első oldalt. Mivel a folyamatos nyomtatás/másolás
sebessége 16/20 oldal/perc, a felhasználó gyorsabban elkészül, és
késlekedés nélkül visszatérhet napi munkájához.

A nyomtatási csúcsidőszakok többé nem akadályozzák fontos feladatai elvégzésében.
A figyelemreméltó, 1350/1600 lapos maximális papírkapacitásnak köszönhetően nem
kell minduntalan újratöltenie a papírtálcát a hosszú nyomtatási/másolási feladatok alatt.
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Garantáltan folyamatos működés • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

x 250 lapos papírkapacitás (MP 2000)

••••••••••••••••••••••

Alapkiépítésben 2

Opcionális papíradagolók:

2 x 500 lap

A3-as professzionalitás
A teljes értékű A3-as másolási, nyomtatási és szkennelési képességet nyújtó
MP 1600/MP 2000 rendszerek professzionális megjelenésű nyomatokat
(táblázatokat, ábrákat, promóciós anyagokat, biztosítási űrlapokat, stb.)
készítenek a speciális alkalmazási területek igényei szerint.

Az oldalakon szereplő kép nem valódi fotó,
így részleteiben kissé különbözhet a terméktől.

Költségtakarékos duplex nyomtatás
A duplex nyomtatással költséget lehet megtakarítani. Az MP2000 alapcsomagjának
részeként kínált duplex funkció a szimplex nyomtatásnál megszokott sebességgel
állítja elő a kétoldalas nyomatokat. Ez a papírtakarékos lehetőség mérsékli a költségeket
és a környezet terhelését is csökkenti.

Kivételes papírkezelés
• bővítse házon belüli nyomtatási képességeit sokféle papírral, egészen 162 g/m2 súlyig
Így bármilyen speciális irodai dokumentumot önállóan elkészíthet
• fokozza hatékonyságát a kétoldalas dokumentumok egyetlen művelettel történő
nyomtatása, szkennelése és faxolása segítségével (MP 2000)
• a nyomtatott és másolt kimenet praktikus elkülönítése a belső tálca segítségével
(MP 2000)

Egyszerű üzemeltetés
• egyszerű üzemeltetés a felhasználóbarát kezelőpanelnek köszönhetően
• teljeskörű előoldali hozzáférés: egyszerű papírfeltöltés és festékcsere
• nagyobb felhasználói kényelem a könnyen kezelhető papírtálcákkal
• a karbantartásigény szinte nullára csökken

Komplett funkcionalitású nyomtatás és hálózati működés
Az Aficio™MP 1600/MP 2000 rendszerek egyszerűsítik a hálózati működést és javítják
a nyomtatási munkafolyamatot. Fejlett eszközként azonnal üzembe állíthatók mindenféle
beállítás vagy speciális konfigurálás nélkül. Harmonikusan beilleszthetők minden környezetbe
még akkor is, ha történetesen nem Windows® az operációs rendszer. Ráadásul a PDF
Direct Print funkció csökkenti a hálózati forgalmat, javítva ezzel az általános produktivitást.

Felelősek vagyunk a környezetünkért
A Ricoh többi termékéhez hasonlóan az Aficio™ MP 1600/MP 2000 Aficio rendszerek is a vállalat
környezetvédelem iránti elkötelezettsége jegyében születtek. Mentesek a mérgező anyagoktól*,
tisztán és csendesen működnek. Alacsony fogyasztásuknak (energiatakarékos üzemmód), kevés energia
felhasználásával előállított festékporuknak és duplex képességüknek (MP 2000) köszönhetően még
magasabb szintre emelik a környezetkímélő működést.
* Az Eu RoHS irányelvével összhangban. (A 2006 júliusától hatályos RoHS irányelv korlátozza egyes veszélyes anyagok használatát.)

Optimalizált munkafolyamat
A rendkívül fejlett MP 1600 és MP 2000
rendszerek az irodai feladatok széles körét
hatékonyan kezelik. Intelligens jellemzőiknek
köszönhetően ésszerűsítik a munkafolyamatot
és gondoskodnak az információk biztonságáról.
A jelenre és a jövőre nézve is megbízható
megoldást kínálnak.

Hatékony
dokumentummegosztás
Az MP 1600/MP 2000 opcionális szkennelési
képességeivel gyerekjáték az adatok rendszerezése
és archiválása. A rendszer másodpercek alatt
eljuttatja a beszkennelt fájlokat a kívánt PC-re.
A nagyobb feladatok az MP 1600 30 lapos
automatikus dokumentumadagoló (ADF) egységébe
tölthetők. Az MP 2000 ARDF-egysége pedig
kétoldalas dokumentumokat is képes egyetlen
művelettel beolvasni. A dokumentummegosztási
lehetőségek is sokrétűek: a beszkennelt anyagok
e-mailhez csatolhatók, vagy közvetlenül dedikált
hálózati mappába vagy FTP-szerverre kerülnek.
Így a felhasználók szerkeszthető fájlokat
oszthatnak meg egymással az irodán belül.

Intelligens faxolás
Többféle biztonsági módszer az
adatvédelem és a dokumentum teljes
életciklusára kiterjedő biztonság
szolgálatában.

Az opcionális faxegység gyors, professzionális és
felhasználóbarát faxolással javítja a munkafolyamat
hatékonyságát. A 33,6 Kbps modemsebességet

az online átvitel biztonságával ötvöző megoldás
rövid időn belül, megbízhatóan továbbítja
a dokumentumokat.
• a beérkező faxok automatikus továbbküldése
e-mail címre vagy dedikált mappába
• optimális hatékonyság: a faxok továbbítása
egyetlen személynek vagy teljes
munkacsoportnak
• a nyomtatott faxok terítésének kiiktatása,
költségmegtakarítás távolsági internetes
faxküldéssel és -fogadással

Csúcstechnológiára
épülő biztonság
Az elmúlt években sok szervezetnél prioritássá
vált az információbiztonság. Erre reagálva az
Aficio™MP 1600/MP 2000 rendszerek ütőképes
módszerekkel gondoskodnak a hozzáférés és az
értékes információk védelméről. Többféle hitelesítési
eljárás mellett az adattitkosítást és az IP-szűrést
is támogatják.

Az MP 1600/MP 2000 rendszerek fejlett szkennelési és faxolási képességeivel valóban idő- és költségtakarékos
digitális információáramlás valósítható meg az irodában.

Műszaki adatok
MÁSOLÓGÉP
Két lézersugaras letapogatás
és elektrofotografikus nyomtatás
Másolási sebesség:
16/20 másolat/perc
Felbontás:
600 dpi
Többpéldányos másolás: 99 példányig
Bemelegedési idő:
Kevesebb, mint 15 másodperc
Az első oldal
elkészítésének ideje:
Kevesebb, mint 6,5 másodperc
Zoom:
50 - 200% (1%-os lépésekben)
Memória:
Alapkiépítésben:
16 MB
Bemeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben: MP 1600:
1 db 250 lapos papírtálca
100 lapos kézi adagoló
MP 2000:
2 db 250 lapos papírtálca
100 lapos kézi adagoló
Duplex tálca
Maximum:
MP 1600:
1350 lap
MP 2000:
1600 lap
Kimeneti papírkapacitás: Alapkiépítésben:
250 lap (belső tálca)
Papírméret:
Normál tálca/tálcák:
A5 - A3
Kézi adagoló:
A6 - A3
Duplex tálca (MP 2000):
A5 - A3
Papírsúly:
Normál tálca/tálcák:
60 - 90 g/m2
Kézi adagoló:
52 - 162 g/m2
Duplex tálca (MP 2000):
64 - 90 g/m2
Méret (szélesség x
MP 1600:
550 x 568 x 420 mm
mélység x magasság): MP 2000:
587 x 568 x 558 mm
Súly:
MP 1600:
Kevesebb mint 35 kg
MP 2000:
Kevesebb mint 47 kg
Áramforrás:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Fogyasztás:
Működés közben:
1,28 kW
Energiatakarékos üzemmódban:
45 W

Macintosh OS 8.6 vagy újabb változatok
(OS X Classic)
Macintosh X v10.1 vagy újabb változatok
(natív módon)
IBM System i5™ HPT
SAP®R/3®
NDPS átjáró
OS/400-alapú Host Print Transformot
alkalmazó AS/400®

Másolási eljárás:

NYOMTATÓ/SZKENNER (opcionális)
Nyomtató
Nyomtatási sebesség:
Lapleíró nyelvek/
felbontás:

16/20 nyomat/perc
Alapkiépítésben:
PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi
Opció: Adobe®PostScript®3™: 600 x 600 dpi
Hálózati interfészek:
Alapkiépítésben: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
Opcionálisan: Vezeték nélküli LAN (802.11b)
Kétirányú IEEE 1284
Bluetooth
Memória:
Alapkiépítésben:
384 MB
Hálózati protokollok:
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Támogatott környezetek: Windows®98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003
Novell®Netware®3.12/3.2/4.1/4.11
5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
RedHat®Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM®AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3

RICOH HUNGARY KFT
H-1138 Budapest, Váci út 140
Telefon: (+36-1) 270-97-97
Telefax: (+36-1) 270-97-95
http://www.ricoh.hu

Szkenner
Beolvasási sebesség:
Felbontás:
Eredeti mérete:
A csomagban szállított
meghajtóprogram:
E-mailbe olvasás:
Kijelölhető címek száma:
Tárolt címek száma:
Címtár:

Szkennelés mappába:

Max. 43 eredeti percenként (A4, SEF)
600 dpi
A5 - A3
Network, TWAIN
TCP/IP, SMTP vagy az SMTP előtt POP3
Feladatonként max. 100 cím
Max. 150
LDAP-on, a kezelőpanelen, a Web Image
Monitoron vagy a SmartDeviceMonitor™-on
keresztül
SMB, FTP vagy NCP protokollok

Szoftverek
SmartDeviceMonitor™1, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite1

FAX (opció)
Telefonvonal:
Kompatibilitás:
Modemsebesség:
Felbontás:
Adattömörítési mód:
Beolvasási sebesség:
Memóriakapacitás:
Memóriavédelem:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
Max. 33,6 Kbps
200 x 100/200/400 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
1 másodperc
(200 x 200 dpi felbontásban, A4-es oldal, SEF)
Alapkiépítésben:
4 MB
Van

OPCIÓK
• Géptető
• 30 lapos ADF egység (MP 1600)
• 50 lapos ARDF egység (MP 2000)
• 100 lapos belső tálca (MP 2000)
• 1 db 500 lapos papírtálca
• 2 db 500 lapos papírtálca
• Fogantyú (a normál és opcionális papírtálcákhoz)
• Szekrények (nagy, közepes, kicsi)
1 A nyomtató/szkenner opcióval egy csomagban.
Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván
érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz!

Keresse meg márkakereskedőnket:

ISO9001: 2000 tanúsítvány
ISO14001 tanúsítvány
A Ricoh fontosnak tartja a Föld értékes
természeti erőforrásainak megőrzését.
A szövegben szereplő márka- és/vagy
terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei.
A termék külső megjelenése és műszaki
adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. A termék színe a valóságban
eltérhet a brosúrában ábrázolt színtől.
Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Minden jog fenntartva. Sem jelen brosúra,
sem annak tartalma és/vagy szedésterve
nem módosítható és/vagy adaptálható,
másolható és/vagy illeszthető be más
anyagba akár részben, akár egészben
a Ricoh Europe B.V. előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül.

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222
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