Technické parametry
KOPÍRKA
Konfigurace:
Kopírovací proces:
Rychlost kopírování:
Nastavení poãtu kopií:
Zahﬁívací ãas:
âas první kopie:
Zoom:
Rozli‰ení:
Kapacita pamûti:
Kapacita papíru:
Aficio™MP 1600:

stolní pﬁístroj
such˘ elektrofotografick˘ tisk
16/20 stran za minutu
1-99
15 s
6,5 s
50 - 200 % v 1 % krocích
600 dpi
16 MB

zásobník:
250 listÛ
boãní zásobník:
100 listÛ
Aficio™MP 2000: zásobníky:
2x250 listÛ
boãní zásobník:
100 listÛ
maximum:
Aficio™MP 1600:
1350 listÛ
Aficio™MP 2000:
1600 listÛ
V˘stupní kapacita:
250 listÛ (vnitﬁní zásobník)
Rozmûry papíru:
zásobníky:
A5 - A3
boãní zásobník:
A6 - A3
duplex (MP 2000):
A5 - A3
GramáÏ papíru:
zásobníky papíru:
60 - 90 g/m2
boãní zásobník:
52 - 162 g/m2
duplex (MP 2000):
64 – 90 g/m2
Rozmûry (‰xdxv):
Aficio™MP 1600: 550 x 568 x 420 mm
Aficio™MP 2000: 587 x 568 x 558 mm
Hmotnost:
Aficio™MP 1600:
35 kg
Aficio™MP 2000:
47 kg
Napájení:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Pﬁíkon:
maximum:
1,28 kW
reÏim úspory energie:
45 W

Rychlost skenování:
Rozli‰ení:
Rozmûr originálu:
V˘stupní formát:
Ovladaãe:
Scan to e-mail:
Scan to folder:
Max. poãet adresátÛ:
Adresáﬁ:
Správa adresáﬁe:

16/20 stran za minutu
standard:
RPCS™, PCL5e, PCL6
volitelnû:
Adobe ® PostScript ® 3™
Rozli‰ení:
600 dpi
Rozhraní:
standard:
USB2.0, Ethernet
(10Base-T/100Base-TX)
volitelnû:
IEEE802.11b,
Bluetooth, paralelní IEEE1284
Kapacita pamûti:
384 MB
SíÈové protokoly:
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
(aut. pﬁepínání)
Podporované sítû:
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, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3
RedHat ® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
MacOS OS 8.6 a novûj‰í (OS X Classic)
MacOS X v10.1 a novûj‰í (nativní reÏim)
IBM System i5TM HPT, SAP ® R/3®, NDPS Gateway
AS/400 ® (OS/400 Host Print Transform)

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

43 stran/min (A4, MH)
max. 600 dpi
A5 - A3
PDF/TIFF
síÈov˘ TWAIN
pomocí protokolÛ TCP/IP a SMTP
FTP, SMB, NCP
100 na jednu operaci
interní (150 pozic), LDAP
pﬁes Web Image Monitor, ovládací
panel nebo SmartDeviceMonitor™
SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™ 1, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite 1
FAX (volitelné)
Obvod:
Kompatibilita:
Modemová rychlost:
Rozli‰ení:
Metody komprese:
Rychlost skenování:
Kapacita pamûti SAF:
Zálohování pamûti:
Bleskové volby:
Rychlé volby:
Skupinové volby:

TISKÁRNA (volitelné)
Rychlost tisku:
Tiskové jazyky:

V˘konná tisková stanice
do kanceláﬁe

SKENER (volitelné)

PSTN, PBX
ITU-T G3; T.37, T.38
max. 33,6 kbps
200x100/200/400 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
1 s (200x200 dpi, A4, SEF)
4 MB
1 hodina
32
150
10 skupin (100 ãísel/skupina)
P¤ÍSLU·ENSTVÍ

• Kryt expoziãního skla
• Jednostrann˘ podavaã dokumentÛ
(30 listÛ, pro Aficio™MP 1600)
• Oboustrann˘ podavaã dokumentÛ
(50 listÛ, pro Aficio™MP 2000)
• Zásobník papíru 500 listÛ
• Zásobník papíru 2x500 listÛ
• Stolky
• Jednopﬁihrádkov˘ v˘stupní zásobník
(100 listÛ, pro Aficio™MP 2000)
• Modul Adobe®PostScript®3™
• Karta rozhraní WirelessLAN (IEEE 802.11b)
• Karta rozhraní Bluetooth
• Karta paralelního rozhraní
• Softwarová ﬁe‰ení
• Madlo zásobníku
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Souãást tiskového/skenovacího modulu

V‰echny znaãky a názvy produktÛ
jsou obchodními znaãkami jejich
právoplatn˘ch vlastníkÛ.
Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001
Firma RICOH potvrzuje, Ïe tento
produkt splÀuje stanovy Energy
Star pro hospodárnost s elektrickou
energií. Firmû RICOH byl pﬁidûlen certifikát ISO 9001, coÏ je mezinárodní
standard pro systém ﬁízení
kvality ve v˘robû.
Specifikace a vzhled produktu jsou
pﬁedmûtem zmûny bez pﬁedchozího
upozornûní. Barva skuteãného
produktu se mÛÏe li‰it od vyobrazení
v prospektu.

www.ricoh.cz

Nekoneãn˘ provoz

¤e‰ení pro kaÏdou kanceláﬁ
Komunikace – to je to magické heslo dne‰ní doby. Ricoh jako vedoucí spoleãnost, která
staví na letech technologick˘ch inovací a zku‰eností, stejnû jako na vedoucí pozici na svûtovém trhu, vám pﬁiná‰í nové ﬁe‰ení pro neustále rostoucí poÏadavky dne‰ního obchodu.

S maximální kapacitou papíru 1350/1600
listÛ je MP 1600/MP 2000 pﬁipraveno ke
splnûní jakkoli velk˘ch tiskov˘ch ãi kopírovacích prací. Neustálé doplÀování papíru
je jiÏ vûcí minulosti. Navíc vás sám systém
upozorní o docházejícím spotﬁebním
materiálu, a tudíÏ máte dokonal˘ pﬁehled
o sv˘ch síÈov˘ch zaﬁízeních.

doplnûní pﬁídavn˘m ﬁadiãem se toto kompaktní ﬁe‰ení stane plnû multifunkãním strojem,
s tiskov˘mi, skenovacími a dokonce i profesionálními faxov˘mi funkcemi.

poÏadavkÛ!

• zásoba papíru max. 1350 listÛ

• oboustrann˘ tisk ve standardu

• pﬁídavn˘ podavaã dokumentÛ (30 listÛ)

• zásoba papíru max. 1600 listÛ

eng261215_MP1600_2000.qxd
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Inteligentní fax
S pomocí faxového modulu jsou MP 1600
a MP 2000 pﬁipravena pov˘‰it va‰i komunikaci
na profesionální úroveÀ. AÈ uÏ se budeme bavit
o rychlé normû Super G3, Internet faxu T.37,
ãi dokonce VoIP faxování T.38, ‰etﬁícího telekomunikaãní poplatky. Co v‰ak více, odesílání
a pﬁíjem faxÛ mÛÏe probíhat v elektronické
podobû, napﬁ. do sloÏky ãi e-mailu.
08:32

V˘jimeãná manipulace
s papírem

• pﬁídavn˘ vnitﬁní v˘stupní zásobník
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Ekologie aÏ na prvním místû

Modely Aficio™MP 1600/MP 2000 jsou
• tisk na média do gramáÏe aÏ 162 g/m2 pro
dÛkazem politiky firmy Ricoh o nepouÏívání
Optimise
your Workflow
témûﬁ kaÏd˘ kanceláﬁsk˘ dokument
toxick˘ch materiálÛ (PVC, kadmium, olovo,
• zv˘‰ení v˘konnosti díky integraci
kopírky,
chrom)
pﬁi v˘robû*. Znateln˘ch
úspor energie
The highly evolved MP 1600 and MP 2000
With 33.6 Kbps modem speed, they transmit
Efficient Distribution
are fully equipped
to efficiently deal lze
your documents quickly and
reliably.
Distributing,
and archiving your
tiskárny, skeneru a faxu do jediného
zaﬁízení
zaseorganising
dosáhnout
díky pokroãil˘m
reÏimÛm
with a wide array of office tasks.
• automatically distribute incoming faxes
information is child’s play with the MP 1600
Packed
with a range of smart features, úspory
to e-mail or a dedicated folder and omit
and MP 2000’senergie.
optional scan capabilities.
• oddûlení v˘stupu kopií a tiskÛ
dûlen˘mi
these devices streamline your workflow
the distribution of printed faxes
In just a few seconds, you can send scanned
v˘stupními pﬁihrádkami (MP2000)
while keeping your information safe.
• optimise your efficiency and forward faxes
files to your PC. Larger jobs can simply be fed
* v souladu s naﬁízením RoHS EU (Restriction

• pﬁídavn˘ oboustrann˘ podavaã
dokumentÛ (50 listÛ)

Produktivita, kterou potﬁebujete
Kombinace schopností nûkolika kanceláﬁsk˘ch zaﬁízení do jednoho celku to je popis, kter˘ sedí na MP 1600/MP 2000. Na dosah tak máte jedineãnou
produktivitu, stejnû jako kvalitu.

Reliable solutions for today and tomorrow.

Bezpeãnost pﬁedev‰ím
V poslední dobû je bezpeãnost dat klíãovou záleÏitostí kaÏdé firmy. Ani Aficio™MP 1600/
MP 2000 nezÛstává v tomto ohledu pozadu
– obsahuje funkce pro ﬁízení pﬁístupu a ochranu
informací. AÈ uÏ zmíníme ovûﬁování uÏivatelÛ úãty,
Various security measures protect
your confidential
data and secure
‰ifrování dat ãi filtraci pﬁístupu podle
IP adres.
your document cycle.
PouÏitím pokroãil˘ch skenovacích a faxov˘ch
funkcí modelÛ MP 1600/MP 2000 tak budete mít
v kanceláﬁi skuteãn˘ digitální tok informací.

AÈ uÏ budete cokoli tisknout, kopírovat, skenovat ãi faxovat, vÏdy budete
mít záruku rychlé a jednoduché obsluhy.
To je skuteãnû plynul˘ pracovní proces!

standard: 2 x 250 listÛ (MP 2000)

volitelnû: 2 x 500 listÛ

into the MP 1600’s 30-sheet ADF. The MP 2000
even scans double-sided documents in one pass
using the ARDF. The distribution possibilities
are many: you can send scanned files by e-mail,
transmit them directly to a dedicated network
folder or an FTP server, and more. Now your
office can instantly share fully editable files.

to a single person or an entire workgroup

of Hazardous Substances),• platn˘m
od ãervence
2006
reduce infrastructure
costs by transmitting

Intelligent Faxing
With the optional fax unit in place,
the MP 1600 and MP 2000 boost the efficiency
of your workflow with high speed,
professional and user friendly faxing.

fax documents using T.38 (VoIP) protocol
via the existing LAN

High Tech Security
In recent years, information security has become
a priority for many organisations. Therefore,
the Aficio™MP 1600/MP 2000 come equipped
with potent security measures to adequately
safeguard access and protect your valuable
information. These include various types of
authentication, data encryption and IP filtering.

S vyuÏitím pokroãil˘ch faxov˘ch funkcí
MP 1600 / MP 2000 dostanete do své kanceláﬁe
skuteãn˘ digitální komunikaãní tok
pro úsporu ãasu a nákladÛ.

Vysoká produktivita
V dne‰ní dobû je dÛleÏitûj‰í neÏ kdy pﬁedtím
nenechat si ujet vlak. Díky krátkému zahﬁívacímu
ãasu modelÛ MP 1600/MP 2000 budete vÏdy
okamÏitû pﬁipraveni na neãekané poÏadavky
va‰eho obchodu. Co více – vá‰ první v˘tisk ãi
kopie bude pﬁipraven jiÏ za 6,5 sekundy
a s kontinuální rychlostí v˘stupu 16/20 stran za
minutu budete mít ãas se vûnovat va‰í práci bez
zbyteãn˘ch prodlev.

Se skenovacími funkcemi modelÛ MP 1600
/ MP 2000 se stává distribuce dokumentÛ
hraãkou. AÈ uÏ budete chtít skenovat originály
ze skla ãi automatického podavaãe, do e-mailu
ãi sloÏek Windows, Novell ãi FTP, nic není
problémem. Koneãnû máte nástroj pro sdílení
dokumentÛ.

Pokroãilé síÈové funkce a tiskov˘ proces – to
jsou pro modely MP 1600 / MP 2000 témûﬁ
synonyma. Tato sofistikovaná zaﬁízení mÛÏete
pouÏívat témûﬁ ihned bez zdlouhavého nastavování – ideální pro specifická prostﬁedí, i pro
taková, kde je MS Windows® neznám˘ pojem.
Pokud vám dûlá vrásky zátûÏ sítû tiskov˘mi
úlohami, snadno ji sníÏíte pouÏitím funkce
pﬁímého tisku PDF souborÛ pﬁi souãasném
zv˘‰ení produktivity.

mnoÏství funkcí pro distribuci informací. Zkrátka a dobﬁe – chytrá volba pro splnûní v‰ech

• rychlost 20 stran za minutu

Efektivní distribuce dokumentÛ

Plnohodnotn˘ tisk
a síÈové pﬁipojení

NejenÏe tato zaﬁízení dokonale zapadají do dne‰ní sloÏité infrastruktury, nabízejí rovnûÏ

• rychlost 16 stran za minutu

Tvorba oboustrann˘ch tiskÛ a kopií zdaleka
není synonymem pro nízkou produktivitu,
naopak – znamená úsporu místa a nákladÛ.
Díky integrované duplexní jednotce modelu
Aficio™ MP 2000, nepoznáte rozdíl v ãase mezi
jednostrann˘m a oboustrann˘m v˘stupem.
Úspora papíru a ochrana Ïivotního prostﬁedí
se tak stává samozﬁejmostí.

• pﬁímoãará obsluha díky pﬁehlednému
ovládacímu panelu
• obsluha z ãelní strany – jak doplÀování
papíru, tak i toneru
• snadná obsluha zásobníkÛ papíru
• Ïádná zvlá‰tní údrÏba

du‰e postará o va‰e kaÏdodenní, navíc neustále rostoucí, poÏadavky. Co v‰ak více, po

MP 2000

Dvû tváﬁe listu

Vzhledem ke schopnosti tisku, kopírování
a skenování formátu A3 uÏ va‰e diagramy, formuláﬁe, zku‰ební v˘tisky, tabulky a grafy budou koneãnû ti‰tûny na formát, jak˘ si zaslouÏí.
Proã investovat do zvlá‰tní A3 tiskárny jen pro
tyto úãely – mÛÏete pouÏít MP 1600/MP 2000.

Snadná obsluha

Díky v˘jimeãné manipulaci s papírem se ﬁada Aficio™MP 1600/MP 2000 rychle a jedno-

MP 1600

Pﬁeborníci formátu A3

Making use of the MP 1600/MP 2000’s advanced scan and fax possibilities, you can empower your office
with a truly digital information flow to save time and costs.

Obrázek není skuteãnou fotografií a mÛÏe
se v podrobnostech ponûkud li‰it od skuteãnosti.

