MP 4002SP/MP 5002SP
HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

OBECNÉ

Zabezpečené a lehce ovladatelné systémy
pro správu dokumentů
Všestranná využitelnost pro všestrannou produktivitu

Zahřívací čas:
Doba prvního výstupu:
Rychlost výstupu:
Paměť:
Rozměry (š x h x v):
Hmotnost:
Napájení:

FAX
max. 19 sekund
max. 4,1 sekund
40/50 str./min.
max.: 1 GB
HDD: 128 GB
670 x 682 x 895 mm
97 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Intuitivní ovládací panel
Přehledný ovládací panel zařízení zobrazuje vaši osobní domovskou obrazovku s vlastními preferencemi a nastaveními.Tlačítkem
Domů se vrátíte na domovskou obrazovku a máte tak rychlý
přístup k funkcím, které potřebujete. Integrované sloty SD/USB
vám umožňují pracovat přímo z externích zdrojů. Panel je navíc
výklopný a tudíž se přizpůsobí každému uživateli.

Vylepšený vnitřní řadič
Nastavení limitů skupinám uživatelů nebo jednotlivým uživatelům
pomůže spravovat provozní náklady zařízení. Kontroler má ekologický indikátor, který zobrazuje historii nastavení papíru a USB/
SD sloty umožňují snadný tisk souborů PDF, JPEG a TIFF.

Kopírovací proces:
Nastavení počtu kopií:
Rozlišení kopírování:
Zoom:

EKOLOGIE
Spotřeba energie:
Režim nízké spotřeby:
Pohotovostní režim:
Režim spánku:
Typická spotřeba energie:

Standardní: PCL5e, PCL6, PDF
Volitelné: Adobe ® PostScript ® 3™, IPDS
Rozlišení tisku:
300 dpi, 600 dpi
Rozhraní:
obousměrné IEEE 1284,
bezdrátová LAN (IEEE 802.11a/b/g),
Bluetooth, gigabitový Ethernet
Síťový protokol:
TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Windows ® XP, Windows ® Vista,
Prostředí Windows ®:
Windows ® 7, Windows ® Server 2003,
Windows ® Server 2008,
Windows ® Server 2008R2
Prostředí Mac OS:
Macintosh OS X v10.2 nebo novější
Prostředí UNIX:
UNIX Sun ® Solaris, HP-UX,
SCO OpenServer, RedHat ® Linux,
IBM ® AIX
Prostředí Novell ® Netware ®: v6.5
SAP ® R/3 ®
Prostředí SAP ® R/3 ®:

Funkce kontroly kopírování pomáhá spravovat zabezpečení
vašich informací, zabraňuje totiž neoprávněnému kopírování
dokumentů. Vylepšené šifrování (AES256bit, SHA2) pro skenování a zabezpečení pevného disku dále přispívají k zabezpečení
dokumentů. Skenování do webové pošty přes SMTP Mail s šifrovaným SSL je dalším zabezpečovacím prvkem.

Rychlost skenování:

Snížit náklady na outsourcing lze potiskováním obálek logem
a adresou vaší firmy. Zásobník papíru zvládne vysokou gramáž
až do 216 g/m2. Boční zásobník pojme formáty papíru
až do A3+.

Doporučený formát papíru:
Vstupní kapacita papíru:
Výstupní kapacita papíru:
Gramáž papíru:

Tiskové jazyky:

SKENER

Rozlišení skenování:
Formát originálu:
Formát souborů:

Ovladače:
Skenování do e-mailu:
Skenování do složky:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
8 x 3,85 řádků/mm, 200 x 100 dpi
2 sek. (200 x 100 dpi, JBIG)
max.: 33,6 kb/s
0,9 sek.
standardní: 12 MB
max.: 44 MB

MP 4002SP/MP 5002SP

PAPÍR
elektrofotografický tisk
1 - 999 kopií
600 dpi
25% - 400% v 1% krocích

TISKÁRNA

Maximální zabezpečení

Snadné zacházení s papírem

Okruh:
Kompatibilita:
Rozlišení:
Rychlost vysílání:
Rychlost modemu:
Rychlost snímání:
Kapacita paměti:

Plnobarevně: max. 31 originálů/min.
ČB: max. 61 originálů/min.
max.: 600 dpi
TWAIN: 1200 dpi
A3, A4, A5
jednostranný TIFF, jednostranný JPEG,
jednostranný PDF, jednostranný vysoce
komprimovaný PDF, jednostranný PDF-A
vícestranný TIFF, vícestranný PDF,
vícestranný vysoce komprimovaný PDF,
vícestranný PDF-A
síťový TWAIN
SMTP, POP, IMAP4
SMB, FTP, NCP

Digitální černobílé multifunkční zařízení

A6 - A3+, B4, B5
max.: 4400 listů
max.: 3625 listů
52 - 220 g/m2

Kopírka

Tiskárna

Fax

Skener

max.: 1,55 kW
102/112 W/h
159/172 W/h
2,9 W
2,93/3,47 kW/h

SOFTWARE
Standardní:

Volitelný:

SmartDeviceMonitor,
Web SmartDeviceMonitor ®,
Web Image Monitor
GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Unicode Font Package for SAP,
Remote Communication Gate S Pro

PŘÍSLUŠENSTVÍ
zásobník papíru na 2 x 550 listů, postranní velkokapacitní zásobník
na 1200 listů, velkokapacitní zásobník na 2000 listů, stolek, jednotka
přemostění, finišer na 1000 listů, finišer na 3000 listů, finišer brožur
na 2000 listů, sady pro děrování, vnitřní posuvný zásobník, jednopřihrádkový zásobník, postranní zásobník, převaděč formátu souborů,
počitadlo, čtečka karet, jednotka zabezpečení proti přepisu dat (certifikovaná verze), jednotka zabezpečení proti kopírování dat, jednotka
faxu, druhá faxová linka

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.
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

Aficio™

Aficio™

40 str./min.

50 str./min.

MP 4002SP

ppm

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

MP 5002SP

ppm

Inteligentní řešení pro vysokou produktivitu
Na moderním pracovišti očekáváte od moderních technologií více. A všechna tato očekávání splňuje Ricoh Aficio™ MP 4002SP/MP 5002SP. Vaší kanceláři nabízí vynikající kvalitu
černobílého tisku a kopírování, navíc i faxování a barevné skenování.
Dále tato moderní zařízení nabízejí:
• Příjemný design
• Přizpůsobivost uživateli
• Inovační funkce
• Vysoké zabezpečení
• Integrovaný webový prohlížeč (volitelný)

A complete solution

Nová kvalita a pohodlí

Extended capabilities

Důležité součásti zařízení

Innovative
software
options enhance the document environment.
Příjemný
design
Streamline
NX
is
an
integrated
suite of
document
management
Zařízení spadá do
dvoubarevného
konceptu
designu,
disponuje intuitivapplications
for control
the entire
workflow.
This
includes
ním ovládáním,
častoover
používané
částidocument
jsou vyvedeny
v tmavě
šedé.
Nový
kompaktní
tvaru
kostky lze umístit
všech
kancelářských
secure
accessdesign
to the ve
MFP,
centralised
controldo
and
output
management.
prostor a rozměrů. Líbivé a snadno ovladatelné menu se zobrazuje na
For specific functionality of our integrated suite, the components of the
velkém LCD displeji.
suite are also available.
Skenování a faxování

2

1

Dokumenty můžete snadno sdílet a archivovat pomocí barevného skenování do e-mailu, složky či na USB. Funkce Vzdálený fax umožňuje více
uživatelům odesílat a přijímat faxy na jediné síti. To eliminuje náklady na
údržbu více faxových linek.

8
4
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Secure and intelligent workflows

Profesionální dokončování
Secure
printing
is provided
by Enhanced
Lockedvytvářet
Print NX:
only the
Pomocí
mnoha
dokončovacích
možností můžete
atraktivní
dokumenty.
Volitelně
jsou
k
dispozici
sešívací
finišery
na
1000
nebo
3000
listůata také
owner can collect his/her prints once logged in. To simplify login
finišer
pro
tvorbu
brožur na 2000Package
listů. Připojit
lze ican
děrovací
jednotku
na vythe MFP
our
Card
Authentication
(CAP)
utilise
company
tváření dokumentů se dvěma, třemi nebo čtyřmi otvory pro okamžité vložení
access
NXexterní
provides
intelligent
scanning
options to
do cards.
šanonů.GlobalScan
Už žádné další
zakázky
pro vaše
důležité dokumenty.
scan directly to the desired location. @Remote collects operational data
Externí
USB more efficiently.
so your
outputpodpora
devices klávesnice
can be managed
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K zařízení lze připojit externí USB klávesnici kompatibilní s Windows a používat ji místo klávesnice na ovládacím panelu. Externí USB klávesnice se připojuje k portu USB na ovládacím panelu nebo k portu USB na zadní straně
řídící desky. To šetří čas, když používáte multifunkční zařízení ke skenování
a k indexování dokumentů pro jejich elektronickou správu nebo archivaci.

Environmentally
responsible
Jednoduchá správa uživatelů
zařízení ocení intuitivní nástroje pro správu systému, sledování
RicohSprávci
products
have eco-friendly and money saving features such as
zařízení, řešení problémů a další úkoly. Nastavení lze exportovat do jiných
fast duplex
printing
and copying,
low
and increased
multifunkčních zařízení
Ricoh veultra
stejné
síti,sleep
které mode
mají nainstalované
stejné
příslušenství.
Konfigurujte
nastavení
systému,
adresáře
a další pomocí
toner yield. This saves paper, time and energy, while reducing
waste
aplikace
Web products
Image Monitor.
and costs.
Ricoh
are also Energy Star compliant. This means

less CO2
is produced in providing the energy needed to run Ricoh
Ekologie
devices.
Produkty Ricoh mají ekologicky šetrné a úsporné funkce jako rychlý
oboustranný tisk a kopírování, režim spánku a k tomu mají zvýšenou
výtěžnost toneru. Tohle všechno šetří papír, čas a energii, při současném
snížení odpadu a nákladů. Stroje Ricoh jsou kompatibilní s Energy Star.
To znamená, že při provozu zařízení Ricoh vzniká méně CO2.
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1 Snadný přístup & intuitivní ovládání přes barevný
LCD displej

5 Volitelné zásobníky na 2 x 550 listů, které nabízejí
výběr z více zdrojů papíru

2 Automatický oboustranný podavač dokumentů
zvládne jedno- i oboustranné originály

6 Postranní velkokapacitní zásobník na 1200 listů
ke zvýšení produktivity

3 Standardní zásobníky papíru na 2 x 550 listů
k zamezení častého doplňování papíru

7 Finišer brožur na 2000 listů & několik sad děrování
pro celou řadu možností dokončování

4 Standardní boční zásobník na 100 listů, který
zvládne širokou škálu formátů a typů papíru

8 Jedno-přihrádkový výstupní zásobník na 125 listů
pro rozdělení výstupu & zjednodušení dostupnosti
vašich dokumentů

