Rychlé a pohodlné kopírování do formátu A3
Kopírování stále zůstává důležitým aspektem v kancelářských činnostech
a často zabírá značnou část vašeho drahocenného času. Nyní při
rychlosti kopírování 19 stran za minutu nepromarníte čas a můžete se tak
věnovat důležitějším věcem. Se zařízením Aficio™MP 1900 přinesl Ricoh
spojení rychlosti a snadné obsluhy pro zvýšení rychlosti vaší každodenní
kancelářské práce. Díky koncepci efektivity a produktivity nabízí toto
digitální zařízení vysokou rychlost, jednoduchou obsluhu a podporu
médií až do formátu A3. Ideální partner pro vaše podnikání !

• Zvýšená produktivita: 19 stran za minutu
• Rychlý zahřívací čas: méně než 10 sekund
• Přívětivost: přehledný a jednoduchý ovládací panel
• Efektivita: elektronické třídění, skenuj jednou, tiskni vícekrát

Jednoduše efektivní
Rychlost

Jednoduché v každém ohledu

někdy chcete jen několik kopií, zato je potřebujete rychle. Aficio™MP 1900 je zárukou, že
je obdržíte v nejkratším možném čase. Díky
zahřívací době pouhých 10 sekund a krátkým
časem obnovy z úsporného režimu se stane
vaše práce rázem produktivnější. První kopie
je hotova již za 6,5 sekundy a další následují
rychlostí 19 stran za minutu.

Pro zjednodušení každodenní práce je Aficio™MP 1900 vybaveno jednoduchým a přehledným ovládacím panelem. Zapomeňte na zdlouhavé
pročítání manuálů – toto zařízení vás intuitivně provede každou úlohou.

Produktivita
Chcete-li zvládnout svoji práci rychleji, s výhodou využijete volitelný
podavač dokumentů modelu Aficio™MP 1900. Namísto pokládání listů
na expoziční sklo jednoho po druhém, je můžete vložit do podavače ADF
a načíst najednou až 30 listů. Pro speciální média či papír vyšší gramáže
zase existuje boční zásobník. Aficio™MP 1900 zvládne vše!

Digitální výhody
Aficio™MP 1900 nabízí digitální výhody – využívejte jich. Například funkce
„skenuj jednou, tiskni vícekrát“ ,kdy je váš originál skenován jen jednou
a poté již reprodukován z paměti. Ať už potřebujete jednu či padesát
kopií, originál je skenován jen jednou – bez vlivu na opotřebení originálu.
Digitální technologie rovněž znamená snadnou distribuci: s elektronickým
tříděním budou výstupy z modelu Aficio™MP 1900 okamžitě připraveny
k distribuci.

Ekologie až na prvním místě
Stejně jako ostatní produkty Ricoh je i Aficio™MP 1900 příspěvkem
k životnímu prostředí díky:
• použití netoxických materiálů a jejich plné recyklaci
• použití tonerů s nízkoenergetickou výrobou
• krátký zahřívací čas a ultra krátký čas první kopie
• kompatibilitě s Energy Star
• čistému a tichému provozu

TECHNICKÉ
PARAMETRY
KOPÍRKA
Konfigurace:
Kopírovací proces:
Metoda skenování:
Rozlišení:
Kapacita paměti:
Rychlost kopírování:
Zahřívací čas:
Čas první kopie:
Nastavení počtu kopií:
Napájení:
Příkon:
Rozměry (šxdxv):
Hmotnost:
Kapacita papíru:
Výstupní kapacita:
Gramáž papíru:
Formát papíru:
Zoom:
Reprodukční poměry:

stolní přístroj
suchý dvoukomponentní,
elektrostatický přenos
ploché sklo s pohyblivým CCD snímačem
600 dpi
standard:
16 MB
19 stran za minutu (A4)
10 s
6,5 s
1 – 99
220/240 V, 50/60 Hz
max. 1,28 kW
550 x 568 x 420 mm
35 kg
zásobník papíru:
250 listů
boční zásobník:
100 listů
maximum:
350 listů
250 listů (vnitřní výstup)
60 – 90 g/m2 (zásobník papíru)
52 – 162 g/m2 (boční zásobník)
zásobníky papíru:
A5 – A3
boční zásobník:
A6 – A3
50 – 200 % v 1 % krocích
3 pro zvětšení, 4 pro zmenšení

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Kryt expozičního skla
• Podavač dokumentů (30 listů)
• Držák pro zásobník
• Stolek velký

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

