Technické parametry
V·EOBECNù
Technologie:
Rychlost tisku:
Zahﬁívací ãas:
âas prvního v˘tisku:
Rozmûry (‰ x d x v):
Hmotnost:
Napájení:
Pﬁíkon:

laserov˘ elektrofotografick˘ tisk
75 stran za minutu (A4)
max. 300 s
max. 5,5 s
690 x 790 x 1.005 mm
188 kg
220 – 240 V, 50 / 60 Hz
maximum:
1,85 kW
úsporn˘ reÏim:
30 W
Max. mûsíãní zatíÏení: 300.000 stran
KONTROLER
Procesor:
Tiskové jazyky / rozli‰ení:
PCL5e:
Adobe® PostScript® 3™:
PCL6, RPCS™:
Kapacita pamûti:

Celeron LV 866 MHz

300 x 300 dpi / 600 x 600 dpi
300 x 300 dpi / 600 x 600 dpi
1.200 x 1.200 dpi
600 x 600 dpi / 1.200 x 1.200 dpi
standardnû:
256 MB
maximum:
256 MB
HDD:
80 GB

Tiskové ovladaãe:
PCL5e / PCL6 / RPCS™:

Windows® 95/98SE/Me/NT4.0
2000/XP/Server 2003
Adobe® PostScript ® 3TM: Windows® 95/98SE/Me/NT4.0
2000/XP/Server 2003
Macintosh OS 8.6 – 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh OS X 10.1 a novûj‰í (nativní reÏim)
Fonty:
PCL:
35 Intelli Fonts, 10 TrueType
1 bitmapov˘ font, 13 mezinárodních fontÛ
Adobe® PostScript ® 3™:
136 fontÛ Adobe® typ 1
volitelnû:
OCR, Barcode (ãárov˘ kód)
P¤IPOJENÍ
SíÈové protokoly:
Podporované sítû:

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Windows® 95/98SE/Me/NT4.0
2000/XP/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9
HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i, SCO OpenServer 5.0.6
RedHat ® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2
Macintosh OS 8.6 - 9.2.x
Macintosh OS X v10.1 a novûj‰í (nativní reÏim)
SAP ® R/3® 3.x a novûj‰í

Rozhraní:
standardnû:
volitelnû:
Dal‰í funkce:

USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
paralelní IEEE 1284
bezdrátové pﬁipojení IEEE 802.11b
gigabitov˘ Ethernet
pﬁím˘ tisk PDF souborÛ

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

Vysokorychlostní
produkãní
ãernobílá tiskárna

SOFTWAROVÁ ¤E·ENÍ
Standardnû:

Volitelnû:

DeskTopBinder™ Lite
SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
Printer utility for Macintosh
Font Manager 2000
nástroje pro správu dokumentÛ
a profesionální verze software
PAPÍR

Vstupní kapacita:
V˘stupní kapacita:
Formát papíru:
GramáÏe papíru:
Tisková média:

standardnû:

2 x 1.550 listÛ
2 x 550 listÛ
maximum:
8.200 listÛ
standardnû:
500 listÛ
zásobníky:
A3 – A5
LCT zásobník:
A4 / B5
zásobníky:
52 – 128 g/m2
LCT zásobník 1):
52 – 216 g/m2
obyãejn˘ papír, siln˘ papír
recyklovan˘ papír
SPOT¤EBNÍ MATERIÁL

Tonery:

ãern˘:

51.600 stran 2)
P¤ÍSLU·ENSTVÍ

Interní:

Externí:

Paralelní IEEE 1284
Bezdrátové pﬁipojení WLAN (IEEE 802.11b)
Gigabitov˘ Ethernet
Bezpeãnostní modul
Velkokapacitní zásobník papíru (LCT) na 4.000 listÛ
Fini‰er na 3.000 listÛ
Fini‰er broÏur na 2.000 listÛ
Stﬁásací jednotka
Dûrovací jednotka (2/4 otvory)
Vkládaã krycích listÛ
Odkladaã kopií
Zásobník LG/B4
Zásobník DLT/A3
DrÏák rozﬁaìovacích listÛ
Adaptér pro LCT zásobník
1)
podle typu/kvality papíru
2)
strana A4 pﬁi pokrytí 5%

V‰echny znaãky a názvy produktÛ
jsou obchodními znaãkami jejich
právoplatn˘ch vlastníkÛ.
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

Rychl˘ a spolehliv˘
tisk velk˘ch objemÛ

Získejte pravou multifunkãnost
Z tiskárny AficioTM SP 9100DN po pﬁipojení vysoce v˘konného skeneru Aficio™ IS760D snadno
vytvoﬁíte multifunkãní zaﬁízení. Tímto získáte zdatného pomocníka pro digitalizaci papírov˘ch
dokumentÛ spojenou s ﬁadou tiskov˘ch a distribuãních moÏností. Jin˘mi slovy ﬁeãeno,
zvládnete vût‰í mnoÏství práce v krat‰ím ãase.

Pro splnûní ve‰ker˘ch tiskov˘ch potﬁeb pﬁi produkci velk˘ch objemÛ potﬁebujete spolehlivé
ﬁe‰ení, které zvládne vysoké zatíÏení, je okamÏitû pﬁipraveno k práci, ‰etﬁí rozpoãet a zaruãí
dokonal˘ v˘stup. ¤e‰ením je ãernobíl˘ produkãní tiskov˘ systém RICOH AficioTM SP 9100DN,

Vytvoﬁte pÛsobivé dokumenty

kter˘ spojuje maximální uÏitnost s velkou v˘konností. AficioTM SP 9100DN je kombinací vysoké rychlosti, mimoﬁádné spolehlivosti, vynikající tvorby dokumentÛ, a pﬁitom disponuje

Produkce velkého mnoÏství dokumentÛ není pro tiskárnu
AficioTM SP 9100DN Ïádn˘ problém, neboÈ nabízí:

nízk˘mi provozními náklady. Díky tûmto vlastnostem zvládnete i ty nejnároãnûj‰í tiskové úlo-

• ohromující maximální mûsíãní zatíÏení
• vynikající produkãní mechanismus s dlouhou Ïivotností

hy v rekordním ãase!

• vysoce kvalitní tisk pﬁi rychlosti 75 stran za minutu
• mimoﬁádná zásoba papíru aÏ 8.200 listÛ
• podpora gramáÏe papíru do 216 g/m2
• robustní tiskov˘ mechanismus, maximální
produktivita a vysoké mûsíãní zatíÏení
• moÏnost profesionálního dokonãování
• vynikající zabezpeãení

Zabezpeãte své informace
Ochrana vlastních a firemních dat pﬁed moÏn˘m zneuÏitím je velmi
podstatná. Pro optimální zacházení s dÛvûrn˘mi informacemi pﬁichází
AficioTM SP 9100DN s moÏnostmi nejmodernûj‰ího zabezpeãení:

·etﬁete ãas rychl˘m a snadn˘m tiskem

• ‰ifrování dat proti krádeÏi a úniku informací
• pﬁepsání doãasnû uloÏen˘ch dat na disku zaﬁízení díky
bezpeãnostnímu modulu
• pokroãilá autorizace a moÏnost správy pﬁístupu
• zabránûní neautorizovanému kopírování ti‰tûn˘ch dokumentÛ díky
tiskovému ovladaãi Ricoh RPCSTM

75 str./min

Pﬁi velkém mnoÏství práce a dan˘ch termínech si jednodu‰e nemÛÏete dovolit pl˘tvat
ãasem, proto pﬁichází AficioTM SP 9100DN s ﬁadou uÏiteãn˘ch vlastností, které se uplatní
pﬁeváÏnû v nepﬁetrÏitém provozu:
•
•
•
•

krátk˘ zahﬁívací ãas 300 sekund a rychl˘ ãas prvního v˘tisku do 5,5 sekund
nepﬁetrÏitá rychlost v˘stupu 75 stran za minutu a stejnû rychl˘ oboustrann˘ tisk
maximální produktivita s pﬁím˘m tiskem PDF souborÛ
nepﬁeru‰ovan˘ tisk díky zásobû papíru aÏ 8.200 listÛ

Pﬁipraveno pro zítﬁek
Inovativní v˘vojáﬁsk˘ program spoleãnosti Ricoh (RiDP™)
umoÏÀuje tvoﬁit a upravovat klíãové aplikace podle pﬁání zákazníka. Více informací naleznete na www.ricoh-developer.com.

Ochrana Ïivotního prostﬁedí

Vytvoﬁte pÛsobivé dokumenty
Tiskárna AficioTM SP 9100DN snadno promûní „velk˘ objem“ na „vysokou kvalitu“, neboÈ
prezentaãním materiálÛm, prospektÛm ãi letákÛm dodá potﬁebn˘ profesionální vzhled.
• vynikající zacházení s papírem: siln˘ papír aÏ do gramáÏe 216 g/m
• moÏnost profesionálního dokonãení v˘stupu: dûrování, se‰ívání, skládání,
sedlové se‰ívání a zhotovení broÏur
• tvorba broÏur s atraktivní pﬁední a zadní stranou díky vkládaãi krycích listÛ
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Obrázek není skuteãnou fotografií a mÛÏe
se v podrobnostech ponûkud li‰it od skuteãnosti.

Jako v‰echny produkty RICOH, i AficioTM SP 9100DN je odrazem
ekologické politiky firmy RICOH, neboÈ pouÏívá netoxické materiály*. Znateln˘ch úspor energie lze dosáhnout díky standardnímu
oboustrannému tisku, snadno recyklovateln˘m dílÛm, ekologickému toneru a ãistému a tichému provozu.
* v souladu s naﬁízením RoHS EU (Restriction of Hazardous Substances),
platn˘m od ãervence 2006.

