Vybavte svou kanceláﬁ
moderními technologiemi
Máte-li mít co nejvy‰‰í v˘drÏ, potﬁebujete
technologie, které si s elegancí poradí
s kaÏdodenní zátûÏí. S modely MP C2500/
MP C3000 budete s prací hotovi vãas za
jak˘chkoli okolností. Zvy‰te svou produktivitu, sdílejte informace a optimalizujte
bezpeãnost ve va‰í spoleãnosti. I pokud
vá‰ obchod do budoucna poroste, va‰e
multifunkãní zaﬁízení poroste s vámi.

Multifunkãní pﬁeborníci

Pokroãilé tiskové funkce

AÈ uÏ hledáte multifunkãní ﬁe‰ení tisku, kopírování a skenování, nebo naopak v‰eumûla
vãetnû faxování a dokonãovacích funkcí, je
MP C2500/MP C3000 pﬁipraveno vyhovût
va‰im potﬁebám. Jednodu‰e ﬁeãeno – na
v‰echny dokumenty máte jedno zaﬁízení:
v˘hoda jak z hlediska provozu, tak i místa! Systém je pﬁipraven jiÏ za pouh˘ch 45
sekund od zapnutí a první ãernobílá strana
je hotova jiÏ za 6,7 sekundy*. Rychlost
barevného a ãernobílého v˘stupu je stejná
– pﬁi 30 stranách za minutu (platí pro MP
C3000) se jedná o jednoznaãnou kvalitu bez
kompromisÛ!
*barevná strana za 9,7 sekundy

DÛvûrné dokumenty, které tisknete, by mûly
zÛstat dÛvûrn˘mi i nadále. Díky zaﬁízení MP
C2500/MP C3000 také zÛstanou: systém nevytiskne dokument do doby, neÏ se uÏivatel
identifikuje na panelu heslem. RovnûÏ úlohy
ti‰tûné v prÛbûhu dne mohou b˘t uchovávány ve virtuálním mailboxu aÏ do konce
pracovní doby, kdy si je pohodlnû vytisknete.
Pﬁi tisku více sad se lze vyhnout chybn˘m
v˘tiskÛm pomocí funkce zku‰ebního tisku,
kdy je ti‰tûna nejdﬁíve vzorová sada. Pokud
jste zastánci jazyka Adobe ®PostScript ®3™,
obdrÏíte navíc funkci pﬁímého tisku PDF
souborÛ, která napomáhá sníÏit zátûÏ sítû
a zvy‰ovat produktivitu.

Efektivní distribuce dokumentÛ

Ochrana pﬁístupu a informací

Digitální distribuce, úschova a manipulace
s dokumenty je jasn˘m prostﬁedkem pro
úsporu ãasu a nákladÛ. Namísto manuálního
zakládání dokumentÛ mÛÏete:

Díky platformû Embedded Software
Architecture™, zaloÏené na J2ME™ mÛÏete
tvoﬁit aplikace pro optimalizaci va‰eho
pacovního procesu. Více informací naleznete
na www.ricoh-developer.com.

Technické parametry

• digitalizovat dokumenty a ukládat je na
dokumentovém serveru stroje
• sdílet dokumenty pomocí skenování do
sloÏek ãi e-mailu
• sniÏovat zátûÏ sítû pomocí odesílání
odkazÛ na dokumenty namísto dokumentÛ
samotn˘ch

V dne‰ním svûtû je nutné chránit citlivá data
pﬁen nechtûn˘m ãi úmysln˘m únikem a zneuÏitím. Díky funkcím bezpeãnostního modulu
a ochrany proti kopírování máte k dispozici
funkce:
• správy pﬁístupu k zaﬁízení: omezení pouÏití
barvy a ovûﬁování Windows ®
• ochrany pﬁed hackery a prÛmyslovou
‰pionáÏí
• vodoznaku zabraÀujícího kopírování
chránûn˘ch v˘tiskÛ

KOPÍRKA

SKENER

stolní pﬁístroj
elektrofotografick˘ tisk
ãb:
25 / 30 stran za minutu1
barva:
25 / 30 stran za minutu1
Nastavení poãtu kopií:
1 – 999
Zahﬁívací ãas:
45 s
âas první kopie:
ãb:
6,7 s
barva:
9,7 s
Zoom:
25 – 400 % v 1 % krocích
Rozli‰ení:
600 dpi
Kapacita pamûti:
standard:
1024 MB + 40 GB HDD
Kapacita papíru:
standard:
zásobníky: 2x500 listÛ
boãní zásobník: 100 listÛ
maximum:
3100 listÛ
V˘stupní kapacita:
standard:
500 listÛ
maximum:
1625 listÛ
Rozmûry papíru:
A6 – A3 (z boãního zásobníku aÏ A3+)
GramáÏ papíru:
zásobníky papíru:
60 – 216 g/m2
boãní zásobník:
60 – 257 g/m2
duplex:
64 – 169 g/m2
Rozmûry (‰xdxv):
650 x 659 x 740 mm
Tlaãítko pﬁeru‰ení kopie:
standard
UÏivatelské kódy:
standard:
500
Hmotnost:
120 kg (vãetnû ARDF)
Napájení:
220 – 240 V, 50/60 Hz
Pﬁíkon:
provoz:
max. 1,5 kW
reÏim úspory energie:
99 W
automatické vypnutí:
8W

Rychlost skenování:
50 stran/min (A4, MH)
Rozli‰ení:
optické:
600 dpi (ãb/barva)
TWAIN: max. 1.200 dpi (ãb/‰edá ‰kála)
Formát originálu:
A5 – A3
V˘stupní formát:
PDF/JPEG/TIFF/PDF Hi-compression
Ovladaãe:
síÈov˘ TWAIN
Scan to e-mail:
pomocí protokolÛ TCP/IP a SMTP
Max. poãet adresátÛ:
500 (50 sloÏek)
Max. kapacita adresáﬁe:
2.000
Adresáﬁe:
interní, LDAP
Skenování do sloÏek:
SMB, FTP, NCP (s pﬁihlá‰ením)

Konfigurace:
Kopírovací proces:
Rychlost kopírování:

TISKÁRNA
Rychlost tisku:
Tiskové jazyky:
Rozli‰ení:
Rozhraní:
standard:
volitelnû:

ãb:
25 / 30 stran za minutu
barva:
25 / 30 stran za minutu
standard:
RPCS, PCL5c, PCL6
volitelnû:
Adobe ®PostScript ®3™
600x600 dpi / 2400x600 dpi (ekvivalentní)

USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
paralelní IEEE1284, IEEE1394, IEEE802.11b,
Bluetooth, hostitelské USB rozhraní
SíÈové protokoly:
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Podporované sítû:
Windows 95/98/Me/NT4.0
2000/XP/Server 2003
Novell®NetWare®3.12/3.2/4.1/4.11/5.05.1/6/6.5
UNIX: Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
RedHat ® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh 8.6 a novûj‰í (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 a novûj‰í (nativní reÏim)
IBM® System i5™ HPT
SAP ® R/3®, NPDS Gateway, AS/400 ® (OS/400 HPT)

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

Distribuce dokumentÛ je hraãkou: dokumenty mÛÏete ukládat na dokumentovém serveru
zaﬁízení, odeslat na libovolnou e-mailovou adresu ãi do síÈové sloÏky.

V˘konní pomocníci
pro ãernobílé i barevné
dokumenty

SOFTWARE
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™Lite
FAX (volitelné)
Obvod:
Kompatibilita:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T.38) IP-Fax
Modemová rychlost:
max. 33,6 kbps
Rozli‰ení:
standard/jemn˘: 200x100/200 dpi
maximum: 400x400 dpi (volitelnû)
Metody komprese:
MH, MR, MMR, JBIG
Rychlost skenování: ménû neÏ 0,40 s (A4 LEF, 200x100 dpi)
Kapacita pamûti SAF: standard:
4 MB (cca 320 stran*)
maximum: 28 MB (cca 2240 stran*)
Zálohování pamûti:
1 hodina
Bleskové volby:
standard:
2000 ãísel
Skupinové volby:
100 skupin
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Kryt expoziãního skla
Oboustrann˘ podavaã dokumentÛ (50 listÛ)
Zásobník papíru 2x500 listÛ
Zásobník papíru 2000 listÛ (LCT)
Vnitﬁní v˘stupní zásobník
Posuvn˘ tﬁídící zásobník
Fini‰er 500 listÛ, 1000 listÛ, 1000 listÛ (broÏurov˘)
Dûrovací jednotka (2/4 otvory)
Modul Adobe ®PostScript ®3™
Karta rozhraní WirelessLAN (IEEE 802.11b)
Karta rozhraní FireWire (IEEE 1394)
Karta rozhraní Bluetooth
Karta paralelního rozhraní
Karta hostitelského USB rozhraní
Karta PictBridge
Roz‰iﬁující G3 faxová linka
Konvertor formátu souborÛ
Modul ochrany proti kopírování
Bezpeãnostní modul
Java VM karta
* dokument ITU-T ã.1
1)
jednostrannû

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

Nástroj pro v‰echny typy dokumentÛ
V dne‰ním hektickém prostﬁedí není snadné získat konkurenãní v˘hodu. Image va‰í spoleã-

¤e‰ení komunikaãních potﬁeb
moderní kanceláﬁe

Optimální správa dokumentÛ
Pro profesionální práci s dokumenty mÛÏete
spravovat ve‰keré své kopie, tisky, faxy, skeny
na dokumentovém serveru zaﬁízení. Pﬁes
nástroj Web Image Monitor si mÛÏete ve stroji
uloÏené dokumenty prohlíÏet, modifikovat,
tisknout a mazat, a to pﬁímo od libovolného
poãítaãe pomocí WWW rozhraní.

Pro ﬁe‰ení kaÏdodenních pracovních úkolÛ potﬁebujete mít na své stranû silného partnera.
Aficio™ MP C2500/MP C3000 je spojením uÏivatelské pﬁívûtivosti a produktivity ãernobílého zaﬁízení s jedineãn˘mi barevn˘mi moÏnostmi. UdrÏujte krok se souãasn˘mi poÏadavky a pro svou kanceláﬁ Ïádejte jen to nejlep‰í.

nosti je kritick˘m faktorem, a proto potﬁebujete barvu pro odli‰ení se od ostatních. Pﬁidejte

I komplexní úlohy mohou b˘t jednoduché
Pro maximální zjednodu‰ení kaÏdodenního pracovního shonu vám MP C2500/MP
C3000 umoÏní tvoﬁit dokumenty s maximální jednoduchostí. Rozhodnû nemusíte
b˘t IT guru! Barevn˘ LCD vám nabízí:

ji do va‰ich dokumentÛ a tûÏte z jednoznaãn˘ch v˘hod! Barva má zásadní vliv na zapamatovatelnost, zvy‰uje zájem i ãitelnost dokumentÛ – ideální pro nabídky, formuláﬁe a faktury.

• vidût pouze ãasto pouÏívané operace
• náhled nastavení úlohy
• text a obrázky dokumentu jako na va‰em PC
• animovanou nápovûdu v pﬁípadû nestandardních stavÛ

Díky svém designu modely Aficio™ MP C2500/MP C3000 nabízejí spoustu moÏností pro
zv˘‰ení tvoﬁivosti a produktivity. Revoluci ve va‰em podnikání pak zpÛsobí profesionálnû dokonãené ãernobílé i barevné dokumenty – v‰e, co potﬁebujete pro maximální dojem
a obchodní pﬁíleÏitosti z toho vypl˘vající!

• ﬁe‰ení v‰e v jednom – kopírování, tisk, skenování a faxování
• kvalitní ãernobíl˘ a barevn˘ tisk (25 / 30 stran za minutu)

Barevn˘ dojem
Zdokonalte svÛj image pomocí barevn˘ch dokumentÛ. Barva je jednoznaãn˘m nástrojem k zanechání nesmazatelného dojmu! Kromû toho budou va‰e
dokumenty atraktivnûj‰í a srozumitelnûj‰í. Modely MP C2500/MP C3000 jsou
zárukou oslniv˘ch v˘stupÛ ve v‰ech detailech. Máte speciální poÏadavky?
Tisknete na karton, prÛsvitky ãi krycí listy? Zde mÛÏete vyuÏít boãní zásobník
pro média aÏ do gramáÏe 257 g/m2. Teì máte na dosah ve‰keré moÏnosti pro
zv˘‰ení efektu va‰í komunikace!

Inteligentní faxování
Pomocí mnoÏství funkcí, které máte k dispozici, mÛÏete uãinit z faxování pﬁímoãar˘
a produktivní pracovní proces, to v‰e díky:

• snadn˘ pﬁístup a obsluha díky barevnému dotykovému LCD displeji

• automatické distribuci pﬁíchozích faxÛ do sloÏky ãi e-mailu
• efektivnímu pﬁeposílání faxÛ na konkrétní osobu ãi skupinu osob
• sníÏení nákladÛ díky pouÏití funkcí I-fax a IP-fax

• pokroãilé faxové a distribuãní funkce
• v˘jimeãná manipulace s dokumenty a dokonãování

Pﬁíchozí faxy jsou tak automaticky smûrovány cílov˘m pﬁíjemcÛm – to v‰e pﬁi optimalizaci pracovního procesu bez tisku faxÛ a tím i sníÏení nákladÛ.

500 listÛ
NepﬁetrÏit˘ provoz
S maximální kapacitou 3.100 listÛ papíru je Aficio™ MP C2500/MP C3000
pﬁipraveno ke splnûní jakkoli velk˘ch tiskov˘ch ãi kopírovacích prací. Neustálé
doplÀování papíru je jiÏ vûcí minulosti. Navíc je systém schopen automatického
pﬁepínání mezi zásobníky, pokud v nûkterém z nich dojde papír.

500 listÛ
500 listÛ

500 listÛ
Obrázek není skuteãnou fotografií a mÛÏe
se v podrobnostech ponûkud li‰it od skuteãnosti.

Odborník na dokonãování
Proã b˘t závisl˘ na externích sluÏbách, kdyÏ mÛÏete tvoﬁit profesionálnû vyhlíÏející
dokumenty pﬁímo ve firmû? Modely MP C2500/MP C3000 nabízejí paletu
dokonãovacích funkcí pro se‰ívání a dûrování, dokonce i pro tvorbu broÏur.
Fini‰er s kapacitou 500 ãi 1000 listÛ, ãi dokonce fini‰er pro tvorbu
broÏur je zde k va‰im sluÏbám.

Ekologie pﬁedev‰ím
Modely MP C2500/MP C3000 jsou dÛkazem politiky firmy Ricoh o nepouÏívání toxick˘ch materiálÛ
(PVC, kadmium, olovo, chrom) pﬁi v˘robû*. Znateln˘ch úspor energie lze dosáhnout díky pokroãil˘m reÏimÛm úspory energie (zaﬁízení je pﬁipraveno k práci za 45 sekund z vypnutého stavu).
* v souladu s naﬁízením RoHS EU (Restriction of Hazardous Substances), platn˘m od ãervence 2006

