TECHNICKÉ
PARAMETRY

KOPÍRKA
Kopírovací proces: 		
suchý elektrofotografický tisk
Rychlost kopírování: 		
17/20/20 stran za minutu
Počet kopií: 		
1-99
Zahřívací čas: 		
10/30/30 s
Čas první kopie: 		
7,5 s
Zoom: 		
50 - 200 % v 1% krocích
Rozlišení: 		
600 dpi
Kapacita paměti:
standard:
16/256/640 MB
maximum:
MP 201SPF:
640 MB + 80 GB HDD
Kapacita papíru:
standard:
250 listů + 100 listů
		
boční zásobník1
maximum:
1 350 listů
Výstupní kapacita:		
250 listů
Rozměry papíru:
zásobník:
A5 - A4
volitelný zásobník:
A4
duplex:
A5 - A4
boční zásobník:
A6 - A4
Gramáž papíru:
zásobník papíru:
60 - 90 g/m2
boční zásobník:
60 - 157 g/m2
duplex:
64 - 90 g/m2
Rozměry (šxdxv): 		
485 x 450 x 481 mm
Hmotnost: 		
29 kg (včetně ARDF)
Napájení:		
220 - 240 V, 50/60 Hz
Příkon:
provoz:
max. 930 W
TISKÁRNA (Aficio™MP 201SPF)
Procesor:		
RM5231 400 MHz
Rychlost tisku: 		
20 stran za minutu
Tiskový jazyk:
standard: PCL5e, PCL6, PostScript™3®
Rozhraní:
standard:
USB 2.0, Ethernet
		10Base-T/100Base-TX
volitelně:
paralelní port,
		
WiFi (802.11a/b/g, WPA support),
		
Gigabit Ethernet
Paměť		
640 MB + volitelný 80 GB HDD
Síťové protokoly:		
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX,
		
AppleTalk, SMB
Podporovaná prostředí:		
Windows® 2000/XP/Server 2003/
		
Vista/Server 2008
Macintosh 8.6 – 9.x (OS X Classic)
Macintosh X v 10.1 a novější (nativní režim)
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3
RedHat ® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
IBM® AIX v 4.3/5Lv5.1/5Lv5.2/5Lv5.3
®
®
Novell Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5

SKENER (Aficio™MP 201SPF)
Rychlost:

barva:
čb:
Rozlišení:
TWAIN:
Rozměry originálu:		
Výstupní formáty:		
Ovladače:		
Skenování do emailu: 		
Cíle:		
Kapacita adresáře: 		
Typy adresářů:		
Skenování do složky:		
Cíle:		

10 stran za minutu
22 stran za minutu
100 - 600 dpi
A5 - A4
TIFF, PDF, JPEG
síťový TWAIN
SMTP, TCP/IP (IPv4)
max. 100 na úlohu
150
interní, LDAP
FTP, SMB, NCP
max. 32 složek na úlohu

Rychlé, výkonné
a cenově dostupné
multifunkční zařízení

FAX (Aficio™MP 201F/MP 201SPF)
Obvod:		
Kompatibilita: 		
Rychlost modemu:		
Rozlišení:		
Komprese: 		
Rychlost skenování: 		
Kapacita paměti:
standard:
Záloha paměti:		

PSTN, PBX
ITU-T (CCIT) G3
Maximum 33,6 Kbps
200 x 100 – 200 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
2s
4 MB
12 hod.

SOFTWARE (Aficio™MP 201SPF)
Web Image Monitor
SmartDeviceMonitort™
DeskTopBindert™Lite
Web SmartDeviceMonitor™
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
MP 171/MP 201F/MP 201SPF:
• 1x zásobník papíru 500 listů (max. instalace dvou zásobníků)
• usnadňující držák (pouze pro standardní zásobník)
• rozhraní klíčového počítadla
MP 171:
• ARDF
• vrchní kryt
MP 201SPF:
• 80 GB HDD
• Wireless LAN
• IEEE 1284
• Modul pro ochranu dat
• Modul šifrování dat
• VM karta Scan to USB/SD
• Gigabit Ethernet
• Professional software solutions
• Remote Communication Gate BN1
1) Nelze použít boční zásobník a duplexní jednotku současně

Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001
Všechny značky a názvy produktů
jsou obchodními značkami jejich
právoplatných vlastníků.
Firma RICOH potvrzuje, že tento
produkt splňuje stanovy Energy
Star pro hospodárnost s elektrickou
energií.

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce
firmy RICOH v ČR a SR

Tento produkt splňuje nařízení EU
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances, platné od července 2006).
Specifikace a vzhled produktu jsou
předmětem změny bez předchozího
upozornění. Barva skutečného
produktu se může lišit od vyobrazení
v prospektu.

www.ricoh.cz

Rychlost, univerzálnost,
vysoká produktivita,
prostě vše v jednom

Snadné použití (MP 201SPF)
Naše funkcemi protkané MFP lze velmi snadno nainstalovat a stejně tak snadno
i používat. Je snadné jej připojit k síti a zjednodušit tak každodenní úkoly. Vnitřní
GW kontroler se stará o zpracování všech dokumentů připravených k tisku.
Můžete se také těšit z průběžného sledování a řízení zařízení přes @Remote,
našeho internetově založeného řešení podpory. Všechny funkce MFP jsou snadno
přístupné přes ovládací panel a přehledný 4řádkový displej. Pro úsporu cenného
času, je zde pro pravidelnou údržbu zajištěn plný přístup z přední strany zařízení.

Pokud potřebujete rychlost, přidanou hodnotu kancelářského řešení, Aficio ™ MP 171/MP 201F/MP
201SPF je skvělá volba. Uspokojí všechny vaše požadavky na multifunkční prostředí s výběrem efektivního

Vylepšené skenování a faxování (MP 201SPF)

kopírování, skenování, tisku i faxování. Ušetřete čas díky rychlému zahřívání a rychlosti až 20 stran

MP 201SPF znamená průlom v digitalizaci
a doručování dokumentů. Nejenže můžete
skenovat přímo do e-mailu a síťových složek,
ale i na USB. Kromě toho pro uživatele sítě
dostanete přídavkem fax Super G3, Internet /
IP fax a centralizovaný LAN-Fax. Je to moderní
zařízení, které vám ušetří čas, zabezpečí vaši
komunikaci a výrazně zvýší produktivitu.

za minutu. Chraňte svá citlivá data volitelným HDD, který zahrnuje šifrování HDD a výkonnou funkci
bezpečného přepisu dat. Máte možnost MP 201SPF podle potřeby přizpůsobit, a to za pomoci SDK
(Software Development Kit). Jsou také kompatibilní s naším vyspělým řešením workflow, které je
navrženo pro optimalizaci zpracování dokumentů.

• Rychlý výstup rychlostí až 20 stran za minutu.
• Díky multifunkčnosti šetří náklady i prostor (MP 201SPF).

Zajištění vysoké bezpečnosti (MP 201SPF)

• Produktivní, ekologicky šetrná technologie.

Aby byla vaše data v bezpečí, zahrnuje naše zabezpečení
MFP i síťové ověřování uživatele a filtrování IP adres. To
zajišťuje, že distribuce, tisk a digitální sdílení informací nijak
neohrožuje zachování důvěrnosti vašich dat. Volitelná funkce
šifrování HDD kóduje data uložená na pevném disku
a zahrnuje i bezpečný přepis dat, jenž vás chrání před
možným únikem a zneužitím informací.

• Kompatibilní s řešením workflow (MP 201SPF).
• Rozšířené zabezpečení dat (MP 201SPF).
Zlepšení produktivity pracovní skupiny
Aficio ™ MP 171/MP 201F/MP 201SPF jsou postavené pro náročné
kancelářské prostředí. Mají krátký zahřívací čas, výstup prvního výtisku
do 7,5 sekundy a rychlost až 20 stran za minutu. Tyto robustní
multifunkční zařízení obsahují části s vysokou životností zajišťující
maximální výkon. Nabízejí rychlou a spolehlivou modernizaci, která
šetří váš čas a zvýší produktivitu vaší pracovní skupiny.

Udělejte více s využitím menšího prostoru
Můžete si zvolit tak, aby byly všechny potřebné funkce v jednom
jediném zařízení. Naše kompaktní multifunkční zařízení obsahuje
funkce pokročilého kopírování, tisku, skenování i faxu a to vše
v jednom, při velmi malých rozměrech. Toto je přidaná hodnota
pro místa, kde je omezený prostor. Díky MP 201SPF si
i přesto můžete vychutnat pokročilý multitasking a to i v těch
nejmenších kancelářích.

Tvorba profesionálně vyhlížejících dokumentů (MP 201SPF)

250 listů

500 listů

Upravte si svůj pracovní postup (MP 201SPF)
Dejte své pracovní skupině volnost, aby mohli pracovat tak, jak
chtějí a potřebují. Funkce MP 201SPF jsou přizpůsobitelné: můžete
si vytvořit svou vlastní embedovanou aplikaci za pomoci SDK.
Tato pokročilá MFP je kompatibilní s našími softwarovými řešeními,
jako je například GlobalScan NX, který vám pomůže zefektivnit
procesy ukládání a kontroly distribuce vašich dokumentů.

500 listů

Zviditelněte své podnikání. Vytvořte si
profesionálně vyhlížející dokumenty díky
síle Adobe PostScript 3, který již naleznete
ve standardní výbavě. Aficio ™ MP 201SPF
nabízí také barevné skenování a může pracovat
s mnoha různými typy médií. Takže můžete
digitalizovat prakticky jakýkoli druh obrazu
a vložit jej do různých zpráv, letáků nebo třeba
emailů. Poté můžete vytisknout dokumenty
na typ papíru dle vašeho výběru.

Myslete zeleně - myslete nákladově efektivně
Energetická efektivita je dobrou zprávou pro vaše
podnikání i pro životní prostředí. Oboustranný
tisk se standardní duplexní jednotkou šetří
papír a energii bez ztráty produktivity. Naše
unikátní nízkoenergetické metody výroby toneru
pomáhají snížit produkci uhlíku. To znamená,
že spotřebovávají méně energie potřebné
ke spuštění zařízení, což snižuje celkové náklady
na vlastnictví a je také ekologičtější.

