Technické parametry
KOPÍRKA
Konfigurace:
Kopírovací proces:
Rychlost kopírování:
Nastavení poãtu kopií:
Zahﬁívací ãas:
âas první kopie:
Zoom:
Rozli‰ení:
Kapacita pamûti:
Kapacita papíru:
V˘stupní kapacita:
Podavaã ARDF:
Rozmûry papíru:
GramáÏ papíru:
Rozmûry (‰xdxv):
Hmotnost:
Napájení:
Pﬁíkon:

stolní pﬁístroj
such˘ elektrofotografick˘ tisk
16 stran za minutu
1-99
30 s
7,5 s
50 - 200 % v 1% krocích
600 dpi
MP 161F:
128 MB (sdílená)
MP 161SPF:
384 MB (sdílená)
standard:
250 listÛ
+ 100 listÛ ruãní zásobník
maximum:
850 listÛ
250 listÛ (vnitﬁní zásobník)
50 listÛ (standard)
zásobník:
A5 - A4
duplex:
A4
ruãní zásobník:
A6 - A4
zásobník papíru:
60 - 90 g/m2
boãní zásobník:
60 - 157 g/m2
duplex:
64 - 90 g/m2
485 x 450 x 481 mm
29 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz
provoz:
900 W
reÏim úspory energie:
30 W
TISKÁRNA (Aficio™MP 161SPF)

Rychlost tisku:
Tiskové jazyky:

16 stran za minutu
standard:
PCL5e, PCL6, RPCS™
volitelnû:
Adobe ® PostScript ® 3™
Rozli‰ení:
600x600 dpi
Rozhraní:
standard:
USB 2.0
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
volitelnû:
paralelní port
WiFi (802.11b), Bluetooth
SíÈové protokoly 1):
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Podporovaná prostﬁedí:
Windows® 98/Me/NT 4.0/
2000/XP/Server 2003

Kanceláﬁsk˘
multitalent

SKENER (Aficio™MP 161SPF)
Rychlost:
Rozli‰ení:
Rozmûry originálu:
Ovladaãe:
Scan-to-email:
Cíle:
Kapacita adresáﬁe:
Typy adresáﬁÛ:
Scan-to-folder:
Cíle:

22 stran za minutu
100 - 600 dpi
A5 - A4
síÈov˘ TWAIN
SMTP, TCP/IP, POP before SMTP
max. 100 na úlohu
150
interní, LDAP
FTP, SMB, NCP
max. 32 sloÏek na úlohu
FAX

Obvod:
Kompatibilita:
Rychlost modemu:
Komprese:
Rychlost skenování:
Rychlé volby:
Bleskové volby:
Kapacita pamûti:

PSTN, PBX
ITU-T Group 3; ITU T.37 1), ITU T.38 1)
max. 33.6 kbps
MH, MR, MMR, JBIG
2s
150 ãísel
16 ãísel
4 MB (320 stran ITU-T ã.1)
SOFTWARE (Aficio™MP 161SPF)

SmartDeviceMonitorTM, Web SmartDeviceMonitor™ 2
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite
OSTATNÍ P¤ÍSLU·ENSTVÍ
•
•
•
•
•
•
•

Zásobník papíru 500 listÛ
Stolek mal˘
Stolek velk˘
Adobe® PostScript ® 3™ 1)
Karta paralelního rozhraní 1)
Karta rozhraní 802.11b 1)
Karta rozhraní Bluetooth 1)

1) platí jen pro Aficio™MP 161SPF

V‰echny znaãky a názvy produktÛ
jsou obchodními znaãkami jejich
právoplatn˘ch vlastníkÛ.
Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001

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

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

Komunikujte chytﬁe

Inteligentní distribuce 1)

Sdílet multifunkãní zaﬁízení v rámci pracovní skupiny je nûkdy skuteãnou v˘zvou. Potﬁebujete kanceláﬁského pomocníka, kter˘ obslouÏí vícero uÏivatelÛ a rozliãné úlohy. Pro splnû-

Poznejte rozmanité distribuãní moÏnosti modelu Aficio™MP 161SPF.
MÛÏete kupﬁíkladu posílat skenované dokumenty pﬁímo na konkrétní
e-mailové adresy nebo do vyhrazené síÈové sloÏky. Dokumenty, které
jsou díky své velikosti nevhodné k zasílání e-mailem lze snadno
uloÏit na FTP server a sdílet i v rozsáhl˘ch sítích.

ní rozmanit˘ch kanceláﬁsk˘ch poÏadavkÛ nabízí Ricoh dvû pﬁímoãará ﬁe‰ení pro doplnûní
ﬁady Aficio™MP 161. Model Aficio™MP 161F poskytuje v˘konné kopírovací a faxové funkce, zatímco Aficio™MP 161SPF zaji‰Èuje také bezpeãné tiskové prostﬁedí a barevné síÈové
skenování. Cokoliv co potﬁebujete pro efektivní provádûní sv˘ch kanceláﬁsk˘ch úloh – v‰e
máte na dosah ruky!

MP 161F

MP 161SPF

• rychlé kopírování
• automatick˘ oboustrann˘ podavaã
dokumentÛ
• pokroãilé faxování

• multifunkãnost
s bezpeãnostními funkcemi
• plná v˘bava tiskov˘ch
a skenovacích funkcí
• automatick˘ oboustrann˘ podavaã
dokumentÛ

Produktivní tahouni
•
•
•
•
•

okamÏitá pﬁipravenost: zahﬁívací doba jen 30 sekund
ãas prvního v˘stupu 7,5 sekundy
nominální rychlost: 16 kopií / tiskÛ za minutu
konec ãastému doplÀování papíru: kapacita zásobníkÛ aÏ 850 listÛ
rychlé automatické podávání i oboustrann˘ch originálÛ

Rozliãné síÈové funkce 1)
• jednoduchá integrace do síÈového prostﬁedí a hostitelsk˘ch
systémÛ, i mimo platformu Windows®
• snadné sledování a správy zaﬁízení pomocí WWW prohlíÏeãe
(Web Image Monitor)

Skenujte barevnû 1)

aÏ 50 dokumentÛ
najednou

U modelu Aficio™MP 161SPF mÛÏete snadno digitalizovat
va‰e papírové dokumenty bez investice do oddûleného
barevného skeneru. Je moÏno nasnímat naráz aÏ 50
ãernobíl˘ch ãi barevn˘ch listÛ a tyto ukládat do sdílen˘ch
síÈov˘ch sloÏek ãi e-mailu. Knihy, ãasopisy a silné originály
lze skenovat pomocí expoziãního skla. Digitalizujte své
dokumenty a ‰etﬁete tak kanceláﬁsk˘ prostor.

Maximální jednoduchost
Modely Aficio™MP 161F/MP 161SPF lze snadno obsluhovat a spravovat. Staãí zapojit a okamÏitû jsou vám k sluÏbám! Díky pﬁímoãarému ovládacímu panelu máte
jistotu, Ïe uÏivatelé nebudou muset studovat tuny pﬁíruãek ãi absolvovat technická
‰kolení. Navíc díky ãelnímu pﬁístupu ke stroji je doplÀování papíru a v˘mûna
toneru otázkou okamÏiku.

Efektivní a bezpeãná komunikace
• snadná distribuce faxÛ díky modemu Super G3
• pro maximální jednoduchost zaﬁízení obsahuje
150 rychl˘ch a 16 bleskov˘ch voleb
• úspora ãasu a dosaÏení vy‰‰í kvality obrazu díky
funkci faxování z PC 1)
• úspora papíru díky funkci smûrování faxÛ do e-mailu 1)

Dlouhotrvající v˘kon

Faxy pﬁímo
do e-mailu

Díky letit˘m zku‰enostem, technologické inovaci a neustálému pﬁizpÛsobování
se potﬁebám trhu, nabízí Ricoh spolehlivá zaﬁízení s vysok˘m v˘konem. Digitální
ﬁe‰ení Ricoh tak odstraÀují omezení analogov˘ch systémÛ a nabízení novou úroveÀ profesionality. Nyní v‰ak jiÏ mÛÏete mít na v‰e jediné zaﬁízení a tûÏit z v˘hod
niÏ‰ích celkov˘ch nákladÛ.

Îivotní prostﬁedí na prvním místû
·etﬁete ãas a náklady
S modely Aficio™MP 161F/MP 161SPF poroste i va‰e
kanceláﬁská produktivita. ZapomeÀte na zdlouhavé ruãní
zakládání originálÛ – díky automatickému oboustrannému
podavaãi dokumentÛ (ARDF) naráz naãtete aÏ 50 listÛ.
Ani oboustrann˘ v˘stup není problém – oba modely mají
standardnû integrovánu duplexní jednotku.

Ricoh pro v˘robu sv˘ch zaﬁízení pouÏívá netoxick˘ch materiálÛ 2). Nízkoenergetická v˘roba toneru je rovnûÏ jedineãnou záleÏitostí. Modely Aficio™MP 161F/MP
161SPF se v‰ak starají o Ïivotní prostﬁedí i bûhem svého provozu: nízká spotﬁeba
energie, ãist˘ a tich˘ provoz stejnû jako standardní duplexní jednotka, to v‰e
pﬁispívá k trvale udrÏitelnému rozvoji.
1) platí pro model Aficio™ MP161SPF
2) v souladu s naﬁízením RoHS EU (Restriction of Hazardous Substances), platn˘m od ãervence 2006

