Pracuj szybciej i lepiej

Wielozadaniowa efektywność
Jeśli chcesz drukować, kopiować, skanować w kolorze, faksować, rozdzielać prace i mieć
obróbkę końcową dokumentów to urządzenie Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 jest stworzone
właśnie dla Ciebie. Każdy z tych produktów, posiada wiele użytecznych funkcjonalności pod
postacią jednej maszyny. Wszystko co robią, robią szybko bo z prędkością do 50 stron na
minutę. Dzięki najnowszej i najnowocześniejszej platformie oprogramowania App2Me w
urządzeniach firmy Ricoh zwiększamy całkowitą efektywność biznesową. Pełna personalizacja
od wyświetlacza po komunikację z urządzeniem dzięki specjalnie stworzonym widżetom
(widgets), które pobierzesz bez problemu. Dzięki naszym urządzeniom oszczędzasz Swój czas
i obniżasz koszty.
Produktywność: od 28 do 50 stron na minutę.
Wydajny: specjalne aplikacje dla spersonalizowanych ustawień.
Oszczędność czasu: kolorowy skan wyślesz jednym dotknięciem ekranu.
Profesjonalizm: finiszery, port Super G3/IP fax, opcje IPDS/Postscript®3™.
Bezpieczny i elastyczny: ochrona danych i obsługiwanie różnych typów nośników.

Bogactwo możliwości
DRUKOWANIE BEZ PRZERWY
Potrzebujesz dokumentów szybko i w dużych ilościach? Z urządzeniami MP
2851/3351/4001/5001, wydruki otrzymujesz natychmiastowo. Krótki czas nagrzewania i szybki
pierwszy wydruk w połączeniu z dużą pojemnością całkowitą papieru (4400 arkuszy) sprawia,
iż nie musisz mieć przestoju w drukowaniu by uzupełnić papier, co zdecydowanie wpływa na
wydajność Twojej pracy.

NOWOŚĆ APP2ME!
W urządzeniach Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 zainstalowana jest najnowocześniejsza
platforma Ricoh App2Me. Technologia ta obsługuje różnego typu widżety (widgets),
pozwalające użytkownikom na pełną personalizację ich interakcji z urządzeniem. Każda z tych
aplikacji zostanie automatycznie wykryta przez urządzenia z wbudowaną platformą App2Me
w momencie zainstalowania jej na PC, laptopie lub smartfonie (smartphone). Uruchom
App2Me jednym przyciskiem, a Twoje widżety wyświetlą się na kolorowym wyświetlaczu MFP.
Dzięki temu, będziesz miał szybki dostęp do najnowszych narzędzi i aplikacji.
RÓŻNORODNE OPCJE SKANOWANIA
Skanowanie dokumentów do e-maila, osobistego katalogu, folderu sieciowego lub serwera
FTP jest banalnie proste dzięki MP 2851/3351/4001/5001. Wraz z opcjonalnym
oprogramowaniem GlobalScan NX odbywa się to jeszcze łatwiej, wystarczy jeden dotyk na
panelu operatorskim, później przycisk start i gotowe.

PROFESJONALNE NARZĘDZIA
Lokalne tworzenie dziurkowanych lub zszywanych zestawów i broszur.
Teraz możesz otrzymywać Swoje faksy dużo szybciej i w lepszej jakości dzięki opcjom Super
G3 i IP fax.
Poprawa przepływu danych z opcjonalnym IPDS™.
Ciesz się lepszą jakością druku dzięki opcji PostScript®3™.

ELASTYCZNOŚĆ
Szukasz produktu, który ma możliwości obsługi różnych nośników? Możesz drukować okładki
i ulotki na papierze o grubości do 157 g/ m² (MP 2851/3351) lub 220 g/m² (MP 4001/5001).
Urządzenia te dają Ci także możliwość drukowania na kopertach, nalepkach, papierze z
nagłówkiem i na papierze dziurkowanym o formacie od A5 do A3.

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo w dzisiejszych czasach staje się coraz ważniejsze. Zapobiegaj wyciekowi
danych przez usuwanie tymczasowych informacji z dysku twardego. Chroń dokumenty przed
nieautoryzowanym kopiowaniem z pomocą opcjonalnego modułu zabezpieczenia danych
przed kopiowaniem (CDSU), który doda znak wodny do Twoich wydruków. Bądź pewny, że
faksujesz bezpiczenie, a to potwierdza certyfikacja standardu P2600*, który jest
odpowiedzialny za najwyższy poziom bezpieczeństwa.
* Certyfikacja P2600 będzie dostępna w połowie 2010.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
Jako Ricoh pomagamy zmniejszać bezpośrednie oddziaływanie na środowisko w Twoim
biurze jak i również obniżać koszty. Nasze produkty posiadają szereg funkcjonalności, które
w tym pomogą, m.in. szybkie drukowanie i kopiowanie w dupleksie, niski pobór mocy w trybie
uśpienia oraz zwiększona wydajność tonera. Dzięki temu oszczędzasz papier, czas, koszty i
energię, a co za tym idzie, pomagasz środowisku. Wszystkie produkty firmy Ricoh zostały
wyprodukowane według norm Energy star. To oznacza, że przy uruchamianiu urządzenia
Ricoh wytwarza się zdecydowanie mniej CO2.

SKANER

KOPIARKA
Proces kopiowania:

Laserowa wiązka skanująca, drukowanie

Prędkość skanowania:

Pełnokolorowe: Maksymalnie 37/37/39/39 stron

elektro-fotograficzne

na minutę

Prędkość kopiowania:

28/33/40/50 kopii na minutę

Czarno-białe: Maksymalnie 53/53/69/69 stron na

Rozdzielczość:

600 dpi

Czas nagrzewania:

22 sek.

minutę
Rozdzielczość:

Maksymalnie 600 DPI (TWAIN: 1,200 DPI)

Prędkość wykonania pierwszej kopii: 4.5/4.5/4.1/3.5 sek.

Rozmiar oryginału:

A5 - A3

Pamięć:

Maksymalnie: 768 MB + 40 GB HDD

Sterowniki standardowe:

Sieciowy TWAIN

Pojemność wejściowa papieru:

Maksymalnie: 3,100/3,100/4,400/4,400 arkuszy

Skanowanie do e-mail:

SMTP, TCP/IP

Pojemność wyjściowa papieru:

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

Skanowanie do folderu:

SMB, FTP, NCP protokół (z zabezpieczeniem

Rozmiar papieru:

A5 - A3

Gramatura papieru:

52 – 157/157/220/220 g/m²

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

MP 2851/3351: 570 x 653 x 709 mm
MP 4001/5001: 670 x 677 x 910 mm

Waga:

Mniej niż 65/65/85/85 kg

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Pobór mocy:

Tryb pracy: Mniej niż 1.4/1.4/1.5/1.5 kW

logowania)

OPROGRAMOWANIE
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

FAKS (OPCJA)

DRUKARKA
Prędkość drukowania:

28/33/40/50 wydruków na minutę

Język drukarki:

Standardowo: PCL5e, PCL6
Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS

Rozdzielczość:

Maksymalnie 600 x 600 dpi

Interfejs:

Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 baseT/100 base-TX, Opcja: IEEE 1284/ECP, Sieć
bezprzewodowa LAN (IEEE 802.11a/g, WPA),

Sieć:

PSTN, PBX

Kompatybilność:

ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) faks
internetowy, ITU-T (T-38) IP Fax

Prędkość modemu:

Maksymalnie: 33.6 Kb/s

Prędkość skanowania:

39/39/56/56 stron na minutę (A4/SEF)

Pojemność pamięci:

12 MB standardowo, 44 MB maks.

Podtrzymanie pamięci:

Tak

Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protokół sieciowy:

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk

Obsługiwane środowiska:

Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003/Server

INNE OPCJE

2008, Novell® NetWare®

2 x 500- arkuszowe kasety na papier (MP 2851/3351), 2 x 550- arkuszowe kasety na

3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun®

papier (MP 4001/5001), Kaseta dużej pojemności na 1200 arkuszy (MP 4001/5001),

Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/

Kaseta dużej pojemności na 2000 arkuszy, Taca 1-półkowa na 125 arkuszy,

11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,

Wewnętrzna taca przesuwna (MP 2851/3351), Finiszer na 500 arkuszy (MP 2851/3351),

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM®

Finiszer na 1000 arkuszy, Finiszer na 3000 arkuszy (MP 4001/5001), Finiszer

AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS 8.6

broszurujący na 1000 arkuszy (MP 2851/3351), Finiszer broszurujący na 2000 arkuszy

lub nowszy (OS X classic), Macintosh X v10.1

(MP 4001/5001), Dziurkacz (2/4 dziurki), Zespół łącznika, Moduł bezpiecznego

lub nowszy (OS X native), SAP® R/3® (3.x lub

nadpisywania danych, Moduł zabezpieczenia drukowanych dokumentów przed

nowszy), NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub

kopiowaniem, Moduł szyfrowania dysku twardego, Konwerter formatów pliku,

nowszy)/6.0 (SP5 lub nowszy)/6.5 (SP3 lub

Przeglądarka, Interfejs licznika, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, GlobalScan

nowszy), IBM® iSeries / AS/400 using OS/400

NX, Opcja skanera zewnętrznego (MP 4001/5001), Znacznik faksu, Dodatkowy port

Host Print Transform

Super G3, Szafka, Pakiet autoryzacji z użyciem kart, Profesjonalne rozwiązania
systemowe

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi dotyczące
wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.
Proszę o kontakt z przedstawicielem firmy Ricoh aby uzyskać informacje o dostępnych
modelach, opcjach i oprogramowaniu

Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001
Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może
się różnić od prezentowanego w broszurze.
Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach
bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Aby uzyskać więcej
informacji, prosimy o
kontakt

