TECHNICKÉ
PARAMETRY
KOPÍRKA

SKENER W3601 (volitelně)

Kopírovací proces:
elektrofotografický přenos
Rychlost kopírování: MP W2401: 2,4/4,4 metrů za minutu
		
(A0/A1)
MP W3601: 3,4/6,4 metrů za minutu
		
(A0/A1)
Rozlišení:
600 dpi
Nastavení počtu kopií: 1 - 99
Zahřívací čas:
méně než 2 minuty
Čas první kopie:
méně než 21 s (A1)
Zoom:
25-400 % po 0,1 % krocích
Paměť:
1 024 MB + 160 GB HDD
Vstupní kapacita papíru: manuální ruční podavač
podavač ze 2 rolí
zásobník na 250 listů (volitelný)
Výstup. kapacita papíru: přední výstup:
50 listů A1
zadní výstup:
40 listů A0
Formát papíru:
min.:
210 x 210 mm
max.:
914 x 15 000 mm
Gramáž:		
64-105 g/m2
Rozměry (š x d x v): 1.080 x 637 x 580 mm
(i s podavačem z role)
Hmotnost:
méně než 107 kg
Napájení:
220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Příkon:
méně než 1,84 kW

Rychlost skenování: maximum:
80 mm za sekundu
Rozlišení:
600 dpi (TWAIN 150 - 1 200 dpi)
Formát naskenovaného dokumentu:
maximum:
914 x 15 000 mm
Výstupní formát:
PDF/TIFF
Dodávané ovladače: Síťový TWAIN
Skenování do e-mailu: SMTP, TCP/IP
Max. počet adresátů: 100 na jednu operaci
Max. kapacita adresáře:150
Adresáře:
Přes LDAP nebo lokálně na HDD
Skenování do složek: SMB, FTP, NCP
Cíle:
maximum:
50 složek na úlohu
Skenování do PDF:
standardně

TISKÁRNA W3601 (volitelně)

Dostupnost modelů, příslušenství a software,
prosím, konzultujte se svým dodavatelem RICOH

Typ kontroleru:
interní
Rychlost tisku:
MP W2401: 2,4/4,4 stránek za minutu
		
(A0/A1)
MP W3601: 3,4/6,4 stránek za minutu
		
(A0/A1)
Rozlišení:
600 dpi
Formát výtisku:
minimum:
210 x 257 mm
maximum:
914 x 15 000 mm
Síťové protokoly:
TCP/IP, IPX/SPX
Podporované formáty souborů:
HPGL, HPGL/2 (HPRTL),
TIFF (CALS), Adobe ® PostScript 3
Podporovaná prostředí:
Windows®2000/XP/Vista7/
Server 2003/Server 2008/MAC OS X
Rozhraní:
Standard:
Ethernet 10 base-T/
		
100base TX, USB 2.0
Volitelné:
Gigabit Ethernet,
		
bezdrátová LAN (IEEE 802.11b)

Velký výkonem,
malý rozměrem

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zásobník na 250 listů papíru (až po A3)
stolek
držák originálů
držák role
zadní odkladač
konvertor formátu souborů
jednotka pro prohlížení
USB 2.0/SD slot
bezdrátová LAN

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

Pozvedněte
vaši velkoformátovou produkci
MP W2401/3601 představuje kombinaci snů – dostupná velkoformátová produkce
s malými rozměry.Teď je konečně příležitost dokumenty zabezpečeně kopírovat, skenovat
distribuovat a archivovat pomocí jednoho kompaktního zařízení. S barevným skenerem
a rychlostí skenování 6,4 A1 stránek za minutu zvýší tato zařízení produktivitu vaší
kanceláře. Zpracovávat je možné různé rozměry papíru od A4 až po A0, a to buď z role,
nebo z přídavného podavače řezaného papíru (až do A3).

• kompaktní design
• barevný skener
• jednoduché ovládání – velký LCD panel
• vestavěné bezpečnostní funkce
• vynikající produktivita: 4,4/6,4 stran (A1) a 2,4/3,4 stran (A0)

Uživatelsky příjemná obsluha
Pokud už používáte nějaké jiné Ricoh zařízení, budete se okamžitě
cítit jako doma. Aficio™ MP W2401/MP W3601 nabízí díky svému
dotykovému LCD displeji výjimečně jednoduché ovládání, směřující
k pohodlí obsluhy. Tento zjednodušený barevný displej v českém
jazyce vám usnadní volbu nejčastěji používaných funkcí, aby
příležitostní uživatelé nemuseli ztrácet čas správným nastavením.
V případě nutnosti vám animovaná nápověda dokáže rychle najít
efektivní správné řešení. Kromě češtiny je podporováno 17 dalších
jazyků.

Vysoké zabezpečení

Malé rozměry
Přestože jsou nová velkoformátová zařízení velmi výkonná,
zabírají překvapivě málo místa. Není pochyb, že to jsou
nejkompaktnější zařízení ve své kategorii. Není třeba pro
ně zřizovat zvláštní místnost, což znamená ušetření
nákladů na kanceláře.

Skenovat, distribuovat, sdílet
Volitelný vestavěný barevný skener je garantem vysoké produktivity.
Můžete zrevidovat barevné velkoformátové dokumenty, přidat
komentáře, naskenovat je a znovu distribuovat. Samozřejmostí je
skenování do emailu, složky nebo URL.
MP W2401/3601 také umožňuje provádět náhledy skenovaných
dokumentů před jejich odesláním. Jsou dokumenty příliš velké?
Naskenujte vaše originály v rozlišení 600 dpi a uložte je na USB
paměť nebo na SD kartu.

Obě zařízení jsou vybavena
bezpečnostními funkcemi, aby v tomto
ohledu co nejlépe splnila požadavky
zákazníků. Podporují bezpečnostní
standardy IEEE 802.11 WEP a WPA/
WPA2, což zaručuje vysokou úroveň
bezpečnosti dat ve vaší kanceláři.
Pouze autorizovaní uživatelé jsou
schopni se přihlásit do vaší sítě.

S důrazem na životní prostředí
S produkty Aficio™ MP W2401/
MP W3601 pokračuje společnost
RICOH ve zlepšování svého postoje
ke zdravějšímu a příjemnějšímu
pracovnímu prostředí, a to zejména díky
jejich malým půdorysným rozměrům,
minimální emisi ozónu, nízké hladině
hluku a sníženému vyzařování tepla. Tato
zařízení splňují směrnici RoHS a jsou
kompatibilní s normou Energy star.

