SP 100 e

• Tichý provoz
• Barevné skenování

Stolní černobílá tiskárna
Tiskárna

• Vysoké zatížení
• USB připojení

SP 100SU e
SP 100SF e
Stolní černobílá multifunkční tiskárna
Kopírka

Tiskárna

Skener

Kopírka

Tiskárna

Skener

Fax

SP 100 e - „nejtenčí“ černobílá tiskárna na světě
Tato tiskárna patří mezi nejmenší ve své kategorii, je vysoká jen jako
běžný chytrý mobilní telefon (119 mm) a celkově zabírá jen velmi málo
místa na pracovním stole. Díky vysokému měsíčnímu zatížení (duty) až
10 000 stran je velmi ekonomickou variantou laserového tisku.

SP 100SU e - multifunkční tiskárna 3-v-1
Tisk, skenování, kopírování - SP 100SU e vám přináší mnoho, ale stačí
ji málo. Toto kompaktní jednoduché zařízení vás příjemně překvapí
svým výkonem a optimální funkčností pro každodenní úkoly. Snadno
přístupná je i funkce pro rychlé kopírování identifikačního dokladu
(ID karty, průkazu).

SP 100SF e - multifunkční tiskárna 4-v-1
Tisk, skenování, kopírování, faxování. Ať už potřebujete provést
s dokumenty cokoli, multifunkční tiskárna SP 100SF e je pro tuto práci
připravena. Má ovládací panel s dvouřádkovým displejem a číselná
tlačítka pro rychlou volbu čísla při použití faxového modulu (33.6 Kbps).

SP 100 e
SP 100SU e
SP 100SF e

13

str/min.

Tichý provoz

MP C4502AD / MP C4502SPDF / MP C5502AD / MP C5502SPDF

Tiskárny série SP 100 jsou velmi vhodné na pracovní stůl, protože jsou
HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
konstruovány
tak, že nemají vnitřní ventilátor a nevytvářejí tedy žádný hluk
a ani z nich nevychází proud teplého vzduchu.

Barevné skenování
Multifunkční modely SP 100SU e a SP 100SF e jsou vybaveny barevným
skenerem s maximálním rozlišením 600x600 dpi.

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECNĚ

FAX (SP 100SF e)

Technologie:

Černobílý laserový tisk

Základní rychlost tisku:

13 str./min.

Kompatibilita:

ITU-T (CCITT) G3

Zahřívací čas:

25 sek.

Kompresní metody:

MH, MR, MMR

Čas prvního výtisku:

13 sek.

Rychlost vysílání:

3 sek.

Rozměry (š x h x v):

402 x 368,5 x 119 /163 /205 mm

Modemová rychlost::

Max. 33,6 Kbps

Hmotnost:

6,2 / 8,0 / 9,0 kg

Napájení:

220-240 V, 50/60 Hz

PAPÍR

Příkon:

Provozní režim: 250 W

Doporučený formát papíru:

Maximum: A4

Pohotovostní režim: 55 W

Vstupní kapacita papíru:

Maximum: 50 listů

Režim spánku: 5 W

Výstupní kapacita papíru:

Standard: 10 listů

Maximální zatížení (Duty):

10 000 str./měsíc

Gramáž papíru:

Boční zásobník: 60-105 g/m2

Celková životnost:

50 000 stran

Typy papíru:

Normální papír, silný papír,
recyklovaný papír, tenký papír

KOPÍRKA (SP 100SU e, SP 100SF e)
Rozlišení:

300 dpi, 600 dpi

Zoom:

25% - 400% (krok 1 %)

TISKÁRNA
RAM:

Standard: 16/16/32 MB

Tiskový jazyk:

Standard: GDI

Rozlišení tisku:

Maximum: 1200x600 dpi

Rozhraní:

Standard: USB 2.0

Prostředí Windows®:

Windows® XP, Vista, 7
Windows® Server 2003, 2008

SKENER (SP 100SU e, SP 100SF e)
Barevné skenování:

Standard

Rozlišení:

600 dpi

Formát originálu:

A4

Ovladač:

Síťový TWAIN

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Tonerová kazeta:
Startovací kazeta:

Černá: 1200 stran A4
Černá: 500 stran A4
(kapacita dle ISO/IEC 19798)

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství
a softwaru kontaktujte místního prodejce Ricoh.

Certifikace ISO 9001
Certifikace ISO 14001
Certifikace ISO 27001
Všechny značky a názvy produktů
jsou obchodními značkami jejich
právoplatných vlastníků.
Specifikace a vzhled produktu jsou
předmětem změny bez předchozího
upozornění. Barva skutečného
produktu se může lišit od vyobrazení
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