Rugalmas multifunkciós eszközök

MP 2550/MP 2550B
MP 3350/MP 3350B

Megoldás minden
dokumentumkezelési igényre
Nagy sebességű fekete-fehér nyomtatás

A nagy teljesítményű Aficio™MP 2550/MP 2550B és Aficio™MP 3350/MP 3350B új szintre
emeli az irodai produktivitást. A tökéletesen testreszabott rendszerek többféle funkcióval
ésszerűsítik a munkafolyamatokat. Ráadásul a felhasználók a Ricohnál megszokott többi
előnyt is élvezhetik: az egyszerű használatot, a magas szintű produktivitást és a fejlett
dokumentumkezelést. Ezek a gépek sikeresen kezelik a modern irodára jellemző kihívásokat.
MP 2550/MP 2550B
• Nagy produktivitás: 25 oldal/perc

MP 3350/MP 3350B
• Sebesség: 33 oldal/perc

• Kiváló használati jellemzők

• Sokoldalú dokumentumkezelés

• Többféle testreszabási lehetőség

• Komplett választék testreszabott opciókból

• Fejlett dokumentumkezelés

• Praktikus nyomtatási alkalmazások

• MP 2550: színes szkennelés
az alapkiépítés részeként

• MP 3350: színes szkennelés
az alapkiépítés részeként

Minden irodai igényt
kielégítő teljesítmény
Hogyan lehet a költségek csökkentésével párhuzamosan javítani a
dokumentumkezelést? Az üzleti környezet a technológiai fejlődés
előrehaladtával változik, és ez a fejlődés progresszív megoldások
bevezetését teszi szükségessé. A legújabb szoftvereket csúcstechnológiájú
hardverrel párosító Aficio™MP 2550/MP 2550B és Aficio™MP 3350/
MP 3350B kielégíti ezt az elvárást.

Sokoldalú utómunkálatok
A házon belüli professzionális kivitelű dokumentumkészítéshez az
Aficio™MP 2550/MP 2550B és Aficio™MP 3350/MP 3350B mellé
háromféle finisher választható. Az 1000 lapos füzetkészítő egységgel
a felhasználó maga állíthatja össze kifogástalan minőségű füzeteit.

Széles papírválaszték
Az Aficio™MP 2550/MP 2550B és MP 3350/MP 3350B rendszerek
sokféle papírformátumot támogatnak, A5-től egészen A3-ig. A jelentések
fedlapjait és a szóróanyagokat vastag (max. 157 g/m2) papírra is
képesek kinyomtatni. 3100 oldal maximális papírkapacitásuknak
köszönhetően a terjedelmes munkákkal is könnyedén boldogulnak.
Felhasználóiknak nem kell időt fecsérelniük az állandó papírpótlásra.

scan to e-mail

Egyedülálló színes szkennelés és dokumentumelosztás
Az információk digitális elosztásával időt és költséget takaríthatunk meg. Az e-mailbe
szkennelés és a színes szkennelés alkalmazásával a felhasználó akár e-mail mellékleteként
is továbbíthatja színes dokumentumait. Vagy a hálózati forgalom mérséklése és a fájlmérettel
kapcsolatos korlátok megszüntetése érdekében megteheti, hogy csak a beszkennelt
dokumentumra vonatkozó hivatkozást továbbítja (Scan to URL). Az „NCP-re szkennelés”
jellemző kimondottan a Novell hálózati környezetek felhasználóinak készült.

Logikus és egyszerű használat
• A 8,5 hüvelykes színes érintőpanel egyszerűsíti a kezelést és a
rendszerhozzáférést.
• Az egyszerűsített kijelző a leggyakrabban használt funkciókat jeleníti meg.
• Animált súgó segít a hibaelhárításban.
• A könnyen kezelhető papírtálcákban egyszerűen pótolható a papír.

Alapvető biztonság
• Fejlett hozzáférés-szabályozás (Windows®-hitelesítés)
• A merevlemez-meghajtón ideiglenesen tárolt adatok törlése (Data Overwrite
Security Unit)
• IP-szűrés és adattitkosítás
• A másolást támogató biztonsági egységgel (Copy Data Security Unit) ellátott
eszközök vízjeles védelemmel akadályozzák meg az illetéktelen másolást.

Másolásvédelmi egység

Professzionális faxolás
• A beérkező faxok automatikus továbbítása e-mailbe vagy mappába
• Közvetlen faxküldés a felhasználó saját PC-jéről (LAN-fax)
• Költségcsökkentés az internetes távolsági faxolással (Internet-fax)
• A faxok IP-/VoIP-hálózaton keresztül történő továbbításával (IP-fax) gyakorlatilag
kiiktatható a (távolsági) faxolás költsége

A környezetvédelem élvonalában
A Ricoh többi termékéhez hasonlóan az Aficio™MP 2550/MP 2550B
és MP 3350/MP 3350B rendszerek is meggyőzően bizonyítják cégünk
környezetvédelmi elkötelezettségét:
• mentesek a mérgező anyagoktól;
• energiatakarékos eljárással előállított festékport használnak;
• papírtakarékos kétoldalas kimenetek készíthetők;
• rendkívül kevés energiát fogyasztanak;
• tisztán és halkan működnek.

A jelen és a jövő
igényeinek teljesítése
Hogyan lehet felgyorsítani és produktívabbá
tenni a munkafolyamatot? Az Aficio™
MP 2550/MP 2550B és Aficio™MP 3350/
MP 3350B rendszerek konstruktív választ
adnak a kérdésre. Teljesen testre szabható
eszközök, amelyek sokféle új és izgalmas
előnyt – például gyorsaságot és kényelmes
dolumentum-elosztási lehetőségeket
– kínálnak felhasználóiknak.
• Nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás
egy eszközben.
• Rendkívüli produktivitás 25, ill. 33 oldal/perc
sebességgel.
• Papírtakarékos kétoldalas kimenetek.

Lenyűgöző produktivitás
Az irodai elvárások növekedésével egyre inkább érzékelhető a produktív
eszközök iránti igény. Az Aficio™MP 2550/MP 2550B és Aficio™
MP 3350/MP 3350B rendszerekkel egyszerűbb és gyorsabb a munka.
25/33 oldallal készülnek el percenként, és duplex üzemmódban is
ugyanilyen sebességgel dolgoznak. A várakozási idő sem hosszú:
a rendszer 14 másodperc alatt bemelegszik és 4,5 másodpercen belül
kiadja az első oldalt.
Több funkció egy eszközben
Nyomtatás, másolás, faxolás, vagy szkennelés – ugyanazzal az irodai
eszközzel. A sokféle hálózati csatlakozást támogató rendszerek
zökkenőmentesen beilleszthetők a meglévő ügyviteli folyamatokba.
Hatékony eszközöket nyújtanak a dokumentumkezelés optimalizálásához.
A fejlett eszközfigyelés például lehetővé teszi, hogy a rendszergazda
egyszerűen, webböngészőn keresztül figyelje, illetve ellenőrizze a perifériák
működését.
Sokféle testreszabási lehetőség
A Ricoh eszközei rugalmasan igazodnak gazdájuk munkavégzési
szokásaihoz. Ennek megfelelően az Aficio™MP 2550/MP 2550B és az
Aficio™MP 3350/MP 3350B is igény szerint testreszabható. Felhasználójuk
többféle nyomtató-/szkennerbővítési opció* közül választhat, és szabadon
kialakíthatja a szükségleteihez tökéletesen illeszkedő rendszert.
* RPCS™ nyomtatóegység, nyomtató- és szkennerbővítő egység

Oldal/perc

MP 2550/MP 2550B

MŰSZAKI ADATOK

MP 3350/MP 3350B
SZKENNER
Lézersugaras letapogatás és elektrofotografikus
nyomtatás

Másolási sebesség:

25/33 másolat percenként

Felbontás:

600 dpi

Többpéldányos másolás:

999 példányig

Bemelegedési idő:

kevesebb mint 14 másodperc

Beolvasási sebesség:

MP 2550B/MP 3350B:
Fekete-fehér:
max. 50 eredeti/perc (MH, A4/LEF)
MP 2550/MP 3350:
Színes:
max. 29 eredeti/perc (MH, A4/LEF)

Felbontás:

Maximum 600 dpi
(TWAIN: 1200 dpi)

Eredeti mérete:

A5 - A3

Az első oldal elkészítésének ideje:
4,5 másodperc

A csomagban szállított
meghajtóprogramok:

Network TWAIN

Zoomolás:

25-400% (1%-os lépésekben)

E-mailbe szkennelés:

SMTP, TCP/IP

Memória:

Alapkiépítésben:
256 MB
Maximum:
MP 2550B/MP 3350B:
512 MB + 40 GB-os merevlemez-meghajtó
MP 2550/MP 3350:
768 MB + 40 GB-os merevlemez-meghajtó
(alapkiépítésben)

Kijelölhető címek száma:

feladatonként maximum 500 (tárolt: maximum 2000)

Címtár:

LDAP-on keresztül,
vagy helyben a merevlemez-meghajtón

Mappába szkennelés:

SMB, FTP vagy NCP protokoll
(biztonságos bejelentkezéssel)

Bemeneti papírkapacitás:

Alapkiépítésben:
Maximum:

2 db 500 lapos papírtálca
3 100 lap

Kijelölhető mappák száma:

feladatonként maximum 50

Kimeneti papírkapacitás:

Alapkiépítésben:
Maximum:

500 lap
1625 lap

Papírméret:

A5 - A3

Papírsúly:

1. papírtálca/duplex-tálca:
2. papírtálca/duplex-tálca:

60-105 g/m2
52-157 g/m2

Méret (szélesség x mélység x magasság):
570 x 653 x 709 mm
Súly:

SZOFTVEREK
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

RPCS™ NYOMTATÓEGYSÉG (OPCIÓ)
Nyomtatási sebesség:

25/33 nyomat/perc

Lapleíró nyelv:

Alapkiépítésben:
RPCS™:
Opció:
PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Felbontás:

maximum 600 x 600 dpi
(élsimítással 2400 x 600 dpi)

60 kg alatt

Áramforrás:

220-240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás:

Működés közben:

maximum 1,4 kW

NYOMTATÓ/SZKENNER
(AZ AFICIO™MP 2550B/MP 3350B ESETÉBEN OPCIÓ)

FAX (OPCIÓ)
Telefonvonal:

PSTN, PBX

PRINTER

Kompatibilitás:

ITU-T (CCITT) G3
ITU (T.37) Internet Fax
ITU-T (T.38) IP Fax
(nyomtatási/szkennelési funkcionalitás szükséges)

Modemsebesség:

maximum 33,6 Kbps

Felbontás:

Normál/részletes:
Maximum:

Adattömörítési mód:

MH, MR, MMR, JBIG

Beolvasási sebesség:

kevesebb mint 0,56 másodperc (200 x 100 dpi, A4/SEF)

Nyomtatási sebesség:

25/33 nyomat/perc

Lapleíró nyelv:

Opció:

Felbontás:

maximum 600 x 600 dpi
(élsimítással 2400 x 600 dpi)

Csatolók:

Alapkiépítésben:
Opció:

Memória:

Maximum:
Maximum:

Hálózati protokollok:
Támogatott környezetek:

PCL5e, PCL6, RPCS™,
Adobe® PostScript® 3™

USB 2.0, Ethernet 10 base-T/
100 base-TX
Kétirányú IEEE 1284,
vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/a/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet
MP 2550B/MP 3350B: 512 MB
+ 40 GB-os merevlemez-meghajtó
MP 2550/MP 3350: 768 MB
+ 40 GB-os merevlemez-meghajtó
(alapkiépítésben)

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
Vista/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 v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh 8.6 vagy újabb (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 vagy újabb (natív mód)
SAP® R/3® (3.x vagy újabb)
NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 vagy újabb)/
6.0 (SP5 vagy újabb)/6.5 (SP3 vagy újabb)
IBM iSeries / AS/400® OS/
400 Host Print Transform használatával

Memória:

Normál/maximum:

Memóriavédelem:

van

200 x 100/200 dpi
400 x 400 dpi (opció)

12/44 MB

EGYÉB OPCIÓK
Géptető, 50 lapos lapbehúzó (ARDF), 100 lapos kéziadagoló tálca, 2 db 500 lapos
papírtálca, 2000 lapos nagykapacitású tálca, 125 lapos belső tálca, 500 lapos ﬁnisher
egység, 1000 lapos ﬁnisher egység, 1000 lapos füzetkészítő egység, eltolásos szortírozó
tálca, duplex egység, második Super G3 port, Data Overwrite Security Unit, Copy Data
Security Unit, File Format Converter, böngésző egység, szkennerbővítés (a nyomtató
opcióhoz), nyomtatóbővítés (az RPCS™ nyomtatóegységhez), VM kártya (Java™), Key
Counter Bracket, PI Board, professzionális szoftvermegoldások

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

ISO9001: 2000 tanúsítás
ISO14001 tanúsítás
A termék megfelel az EC ENERGY
STAR szabvány energiahatékonysági
irányelveinek.
A Ricoh fontosnak tartja a Föld értékes
természeti erőforrásainak megőrzését. E
szemlélet jegyében ez a brosúra 50%-ban
újrafeldolgozott rostot, 50%-ban pedig
klórmentes fehérített papírpépet tartalmazó,
környezetbarát papírra készült.
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. A brosúrában szereplő képek nem
valódi fotók, ezért apróbb részleteikben
eltérhetnek a terméktől.
Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC
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 PLC előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül.

www.ricoh-europe.com
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
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