Rychlost, produktivita a nízké náklady
Snadno ovladatelné, ekologické a nákladově výhodné tiskárny SP 5200DN/
SP 5210DN podporují tiskové potřeby firem s vysokými nároky na rozpočet.
Nabízejí vysokou rychlost tisku, automatický oboustranný tisk, vynikající kapacity
papíru a nejnovější funkce zabezpečení. Pro velké firmy lze rozšířit prostorově
úsporný design ze stolního modelu na pětiposchoďovou pracovní stanici.

Hlavní výhody zařízení:
• Vysoká rychlost pro maximální produktivitu
• Snadná obsluha
• Zabudované zabezpečení dat
• Časově úsporná instalace
• Nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Vysoký výkon
s jednoduchou obsluhou
ZVÝŠENÍ VAŠÍ PRODUKTIVITY

NEJLEPŠÍ PŘIPOJENÍ

Rychlý CPU procesor zrychluje naše tiskárny. Zařízení zhotoví první
stránku za 7,5 sekund a tiskne kontinuální rychlostí 45/50 stran za minutu.
Snadná manipulace s papírem šetří čas a zjednodušuje práci v kanceláři.
Vynikající standardní kapacita papíru 650 listů lze pro další zvýšení produktivity rozšířit až na maximální kapacitu 2850 listů.

Obě zařízení poskytují jednoduché připojení k síti, instalace ovladače je
přehledná a časově nenáročná. Aplikace @Remote poskytuje vzdálenou
podporu v reálném čase pro sledování provozu tiskárny a její diagnostiku.
Pravý modul IPDS™ urychluje celkový proces tisku pro rychlé zacházení
s dokumenty a nízké náklady na správu.

ÚSPORA PROSTORU A SNÍŽENÍ NÁMAHY

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Naše tiskárny lze rozšířit ze stolního na velkokapacitní samostatně stojící
model a tím ušetřit cenný prostor v malé kanceláři. Nastavení a ovládání
je jednoduché a přímočaré. Zařízení automaticky zjistí formát papíru
a potiskne papír gramáže od 52 g/m2 do 220 g/m2. Přehledný čtyřřádkový
LCD displej jasně zobrazí informace včetně stavu toneru.

Naše tiskárny jsou navrženy tak, aby minimalizovaly náklady na vlastnictví. Dalším plusem je snadná obsluha a údržba a vysoká životnost.
Samozřejmostí je automatický oboustranný tisk, který šetří papír. Můžete
také kontrolovat objemy tisku, aby se zabránilo nadměrnému využívání,
a tím ušetřit na nákladech.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

OCHRANA DŮVĚRNÝCH DAT
Vaše data chrání kompletní sada standardních a volitelných bezpečnostních prvků. Vylepšený důvěrný tisk nespustí tisk dokud není zadán PIN.
Použití tiskárny může být také omezeno pouze pro schválené skupiny
nebo jednotlivce. Funkce karty ID a ověřovací karty dále stráží vaše důvěrná data. Kromě toho mohou být vloženy do výtisků vodoznaky, aby se
zabránilo neoprávněnému kopírování.

Ekologie je nedílnou součástí strategie
firmy Ricoh, dotýká se všech částí
naší firmy, od výroby až po distribuci, od obchodu až po recyklaci.
Maximální výkonnost je náš závazek,
naše tiskárny jsou kompatibilní s Energy Star a BAM. Oboustranný tisk,
správa objemu tisku, tonery „vše v jednom“ a nízká spotřeba energie také
pomáhají šetřit energii a náklady.

TECHNICKÉ
PARAMETRY
Technologie:
Rychlost tisku:
Zahřívací čas:
Čas prvního výtisku:
Rozměry (š x d x v):
Hmotnost:
Napájení:
Příkon:
Max. měsíční zatížení:

Procesor:
Tiskové jazyky:
Rozlišení:
Paměť:
Ovladače:
Písma:

VŠEOBECNĚ

SOFTWARE

elektrofotografický tisk,
technologie jedné tonerové kazety
45/50 výtisků za minutu
20/29 sekund nebo méně
7,5 sekundy nebo méně
411 x 435 x 400 mm
max. 23 kg
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
max.:
1.400 W nebo méně
Úsporný režim:
5 W nebo méně
200.000 stran měsíčně

Standardní:
DeskTopBinder™,
		
SmartDeviceMonitor™ for Client,
		
Font Manager 2000,
		
Web Image Monitor,
		
tiskové nástroje pro Macintosh
Volitelné: 		
SmartDeviceMonitor™ for Admin
		
Accounting Report Package,
		 Remote Communication Gate S Pro

KONTROLER

Vstupní kapacita papíru: Standardní:
1 zásobník papíru
		
na 550 listů
		
Boční zásobník na 100 listů
Maximální:
2850 listů
Výstupní kapacita papíru:
500 listů
Formát papíru:
A6 - A4
Gramáž papíru:
Standardní zásobník:
52 - 220 g/m2
Boční zásobník:
52 - 220 g/m2
Duplex:
60 - 163 g/m2
Média - Standardní /volitelný zásobník:
Běžný papír, recyklovaný papír, středně silný papír,
silný papír, tenký papír, hlavičkový papír, štítky,
předtištěný papír, zvláštní papír, barevný papír
Média - Boční zásobník:
Běžný papír, středně silný papír, silný papír, tenký papír,
hlavičkový papír, štítky, zvláštní papír, predtištený papír,
barevný papír, recyklovaný papír, OHP (fólie), obálky

533 MHz
PCL5e/6, Adobe PostScript 3, PDF,
IPDS (příslušenství)
Až 1200 x 600 dpi (1bit)
Standardní:
256/768 MB
Maximální:
768 MB
PCL5e/6, PostScript 3
PCL:
45 písem + 13 mezinár. písem
PostScript 3:
136 písem
IPDS:
108 písem (příslušenství)
PŘIPOJENÍ

Síťový protokol:
Podporovaná prostředí:

Rozhraní:

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX,
Apple Talk, Bonjour
Windows XP/ Vista/Server 2003/2008
(32 bit, 64 bit)/7,
Macintosh OS (v 8.6 nebo novejší),
Mac OSX,
Novell Netware (v 6.5 nebo novejší)
USB 2.0 (typ A & B)
Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)

PAPÍR

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Toner:

černý:    

25.000 stran 1)

Aficio™ SP 5200DN/SP 5210DN jsou dodávány se startovací kazetou.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vnitřní příslušenství:
paměť 256 MB (SP 5200DN), paměť
512 MB (SP 5200DN), pevný disk (SP 5200DN), karta VM (SP
5200DN), Netware, jednotka IPDS, deska Gigabit Ethernet,
IEEE802.11a/g
Vnější příslušenství:
jednotka zásobníku papíru (TK1120),
jednotka zásobníku papíru (TK1130), nízký stolek,
střední stolek, vysoký stolek
1)

Deklarovaná hodnota výtěžnosti podle normy ISO/IEC 19752.
Dostupnost modelů, příslušenství a software konzultujte
prosím s vaším místním dodavatelem RICOH.

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

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.
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

