TECHNICKÉ
PARAMETRY

KOPÍRKA
Konfigurace:
Kopírovací proces:
Rychlost kopírování:
Nastavení počtu kopií:
Zahřívací čas:
Čas první kopie:
Zoom:
Rozlišení:
Kapacita paměti:
Kapacita papíru:
Výstupní kapacita:
Rozměry papíru:

Gramáž papíru:
Rozměry (šxdxv):
Hmotnost:
Napájení:
Příkon:

stolní přístroj
suchý elektrofotografický tisk
17 stran za minutu
1-99
10/30/30 s
7,5 s
50 - 200 % v 1% krocích
600 dpi
standard:
16/256/640 MB
maximum:
MP 171SPF: 640 MB + 80 GB Hard Disk
standard:
250 listů + 100 listů
boční zásobník1)
maximum:
1.350 listů
250 listů
zásobník:
A5 - A4
volitelný zásobník:
A4
duplex:
A5 - A4
boční zásobník:
A6 - A4
zásobník papíru:
60 - 90 g/m2
boční zásobník:
60 - 157 g/m2
duplex:
64 - 90 g/m2
485 x 450 x 371/481 mm
29 kg (včetně ARDF)
220 - 240 V, 50/60 Hz
provoz:
max. 900 W

SKENER (Aficio™MP 171SPF)
Rychlost:
Rozlišení:
Rozměry originálu:
Výstupní formáty:
Ovladače:
Scan-to-email:
Cíle:
Kapacita adresáře:
Typy adresářů:
Scan-to-folder:
Cíle:

Kancelářský
multitalent

FAX (MP 171F/MP 171SPF)
Obvod:
Kompatibilita:
Rychlost modemu:
Rozlišení:
Komprese:
Rychlost skenování:
Kapacita paměti:
Záloha paměti:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
Maximum 33.6 Kbps
200 x 100 – 200 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
2s
standard:
12 hod.

4 MB

SOFTWARE (Aficio™MP 171SPF)

TISKÁRNA (Aficio™MP 171SPF)
RM5231 - 400MHz
17 stran za minutu
standard:
PCL5e, PCL6
volitelně:
PostScript™3®
Rozhraní:
standard:
USB 2.0,
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
volitelně: paralelní port, Gigabit Ethernet
WiFi (802.11a/b/g, WPA support)
Paměť
640 MB + volitelný 80 GB Hard Disk
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

barva:
10 stran za minutu
čb:
22 stran za minutu
TWAIN:
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

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

Procesor:
Rychlost tisku:
Tiskový jazyk:

OSTATNÍ DOPLŇKY
MP 171/MP 171F/MP 171SPF:

1 x zásobník papíru 500 listů
(max. instalace dvou zásobníků)
usnadňující držák (pouze pro standardní zásobník)
rozhraní klíčového počítadla

MP 171:
MP 171SPF:

ARDF, vrchní kryt
80 GB HDD,
Wireless LAN,
PostScript® 3™,
IEEE 1284,
Karta 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

Vše co potřebujete
Inteligentní distribuce
Poznejte rozličné distribuční možnosti modelu Aficio™MP 171SPF.
Můžete kupříkladu posílat skenované dokumenty přímo na konkrétní
e-mailové adresy, USB, SD kartu nebo do vyhrazené síťové složky.
Dokumenty, které jsou díky své velikosti nevhodné k zasílání e-mailem,
lze snadno uložit na FTP server a sdílet i v rozsáhlých sítích.

Sdílet multifunkční zařízení v rámci pracovní skupiny je někdy skutečnou výzvou. Potřebujete kancelářského
pomocníka, který obslouží vícero uživatelů a rozličné úlohy. Pro splnění rozličných kancelářských požadavků
nabízí Ricoh přímočará řešení v podobě zařízení Aficio™MP 171/MP 171F/MP 171SPF. Model Aficio™MP
171 poskytuje výkonné kopírovací funkce, Aficio™MP 171F poskytuje kopírovací a faxové funkce, zatímco
Aficio™MP 171SPF zajišťuje také bezpečné tiskové prostředí a barevné síťové skenování.
Cokoliv co potřebujete pro efektivní provádění svých kancelářských úloh – vše na dosah ruky!

Maximální jednoduchost
Modely Aficio™MP 171/MP 171F/MP 171SPF lze snadno obsluhovat
a spravovat. Stačí zapojit a okamžitě jsou vám k službám! Díky
přímočarému ovládacímu panelu máte jistotu, že uživatelé nebudou
muset studovat tuny příruček či absolvovat technická školení. Navíc díky
čelnímu přístupu ke stroji je doplňování papíru a výměna toneru otázka
okamžiku.

• Rychlé kopírování
• Duplex ve standardu
• Pokročilé faxování (MP 171F/MP 171SPF)
• Multifunkčnost s bespečnostními funkcemi (MP 171SPF)
• Plná výbava skenovacích funkcí (MP 171SPF)

Bezpečnost
MP 171SPF vám nabízí bezpečnost, jakou potřebujete. Volitelné
příslušenství jako je Karta pro ochranu dat či Modul šifrování dat ochrání
HDD na vašem zařízení. Interní dokumenty jsou zabezpečeny díky
funkcím Uzamčený tisk či Pozdržený tisk.

Skenujte barevně
U modelu Aficio™MP 171SPF můžete snadno digitalizovat vaše
papírové soubory bez investice do odděleného barevného skeneru.
Je možno nasnímat naráz až 50 černobílých či barevných listů
a tyto ukládat do sdílených síťových složek, USB, SD karty či
e-mailu. Knihy, časopisy a silné originály lze skenovat pomocí
expozičního skla. Digitalizujte své dokumenty a šetřete tak
kancelářský prostor.

550 listů

550 listů
Produktivita
•
•
•
•

okamžitá připravenost: zahřívací doba jen 10/30/30 sekund
čas prvního výstupu 7.5 sekundy
nominální rychlost: 17 kopií / tisků za minutu
konec častému doplňování papíru: kapacita zásobníků
až 1.350 listů
• rychlé automatické podávání i oboustranných originálů

Životní prostředí na prvním místě
550 listů

Ricoh pro výrobu svých zařízení používá netoxických materiálů.
Nízkoenergetická výroba toneru je rovněž jedinečnou záležitostí. Modely
Aficio™MP 171/MP 171F/MP 171SPF se však starají o životní prostředí i
během svého provozu: nízká spotřeba energie, čistý a tichý provoz stejně jako
standardní duplexní jednotka , to vše přispívá k trvale udržitelnému rozvoji.

