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Jednoduché ovládanie s vysokou produktivitou
Podnikanie v dnešnej dobe môže byť zložité a náročné, ale ľahkoovládateľné mutlifunkčné zariadenie
MP C2011SP robí život v kancelárii jednoduchším a produktívnejším.
MP C2011SP - kompaktné zariadenie s malými rozmermi s pokročilými funkciami pre multifunkčné
operácie Vám ponúka najlepší výkon vo svojej triede. Toto všestranné multifunkčné zariadenie Vám
ponúka kompletný farebný výstup A3 s dvoma zásobníkmi papiera.
Nízka spotreba energie tiež znamená, že MP C2011SP má ekonomickú prevádzku a je šetrné k
životnému prostrediu, kombinuje vysoký výkon s mimoriadne nízkou obstarávacou cenou.
Pre zvýšenie produktivity - rýchly výstup až 20 výtlačkov za minútu
Pre jednoduchú distribúciu dokumentov - široká škála cieľových lokácií skeneru
Zásobníky s kapacitou až 2 300 listov zabezpečujú nepretržitosť prevádzky
Obojstranná tlač znižuje Vaše náklady
Jednoduchá tlač s aplikáciou Ricoh Smart Print & Scan mobile print

Sofistikované funkcie s vysoko kvalitným
výstupom z jedného zariadenia
Vysoká produktivita pre pracovné
skupiny

Univerzálna manipulácia s papierom
s vynikajúcou kvalitou obrazu

Výberom MP C2011sp urobíte viac úloh v kratšom
čase.
Zariadenie ponúka výnimočné využitie času,
keďže je pripravené k práci spolu s Vami.
Funkcia Auto Job Promotion uprednostňuje
pracovné dokumenty pripravené na tlač v
tlačovom fronte a umiestni ich pred tlačou
dokumentov, ktoré boli pozastavené v dôsledku
chýb, alebo iných dôvodov.
Navyše ovládací panel ponúka animovaný
Krok-za-ktorom návod pre jednoduchšiu a
rýchlejšiu manipuláciu so zariadením pri
odstraňovaní prípadných zásekov.

Profesionálna kvalita výstupu je zabezpečená
vynikajúcim rozlíšením obrazu až 1 200 x 1 200
dpi.
Užívatelia môžu skenovať a kopírovať
obojstranné dokumenty, ako aj identifikačné karty
na jeden list papiera.
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Hmotnosť papiera až 300 g/m (pri obojstrannej
2
tlači 169 g/m ) je možné použiť aj pre rozsiahle
tlačové úlohy pre oba zásobníky papiera s
kapacitou až 2 300 listov.
Je dokonca možné tlačiť obálky z druhého
zásobníka papiera.

Ochrana životného prostredia
s eko-dizajnom

Pokročilé funkcie skenovania
Flexibilita MP C2011SP Vám umožní zdieľať Vaše
najlepšie nápady s najjednoduchšou cestou ako
na to.
K sofistikovaným funkciám skenovania patrí
skenovanie predlôh na pamäťové karty,
skenovanie do emailu, zložky, prípadne iných
miest, tak, by mohli byť zdieľané kýmkoľvek a
kdekoľvek.
Pri odosielaní naskenovaného dokumentu je
kompresia veľkosti súboru pre plnofarebné
skenovanie urobená tak, aby nedošlo k zníženiu
kvality obrazu.
Pre zvýšenie produktivity využite funkciu
Distributed Management Scan (DSM), ktorý
umožňuje automatizovať mnoho funkcií

MP C2011SP zahŕňa celý rad funkcií pre nízku
hodnotu TEC.
Zariadenie môže byť naprogramované pre
zapnutie a vypnutie, v čase, keď sa nepoužíva.
Znovunaštarovanie zariadenia je za menej ako 8
sekúnd čím ovplývnite spotrebu energie, ale
neznížite produktivitu. Inovatívny PXP EQ toner
sa rozpúšťa pri nižších teplotách čím vyžaduje
menej energie a tým minimalizuje prevádzkové
náklady.
Sledujte svoje enviromentálne ciele s eko-friendly
displejom, ktorý zobrazuje percento
obojstranných výstupov a individuálne štatistiky,

VŠEOBECNÉ

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Čas prípravy zariadenia:
Výstupný čas prvej kópie:

Odporúčaná veľkosť papiera:

štandard: A3, A4, A5, A6, B4,B5, B6

Vstupná kapacita papiera:

maximum: 2 300 listov

Výstupná kapacita papiera:

maximum: 500 listov

Váha papiera:

52-300 g/m

19 sekúnd
plnofarebne: 7,7 sekundy
čiernobielo: 5,5 sekundy

Kontinuálna výstupná rýchlosť:

plnofarebne: 20 strán za minútu
čiernobielo: 20 strán za minútu

Pamäť:

štandard: 1.5 GB

HDD:

250 GB

EKOLÓGIA

maximum: 1.5 GB
Rozmery (Š x H x V):

587 x 913 x 685 mm

Hmotnosť:

81 kg

Zdroj napájania:

220 - 240 V, 50/60 Hz
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Spotreba:

maximum: 1 700 W
režim prípravy: 56.6 W

TM

úsporný režim: 0.59 W
TEC (Typical Electricity Consumption)
.0.7 kW/h

KOPÍRKA
Proces kopírovania:

systém suchého elektrostatického prenosu

Viacstranové kopírovanie:

do 999 strán

Rozlíšenie:

600 dpi

Zoom:

od 25% do 400% v jednom kroku

SOFTWARE
Štandard:

SmarttDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

TLAČIAREŇ
Tlačové jazyky:

štandard: PCL5c, PCL6(XL), PDF priama

VOLITEĽNÉ

tlač, Mediaprint (JPEG/TIFF)

ADF, 1 x zásobník na 550 listov papiera, 2 x zásobník na 550 listov,
TM

možnosť: Adobe R PostScript R 3 ,

kabinet, Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), počítadlo, prevodník

PictBridge

formátu súboru, držiak na počítadlo, Copy Data Security jednotka,

Rozlíšenie tlače:

maximum 1200 x 1200 dpi

SRA3 jednotka, držiak na klávesnicu

Rozhranie:

štandard: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10
base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet,
Ethernet, 1000 base-T,
Možnosť:Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n),

Sieťový protokol:

TCP/IP (IP v4, IP V6)

Prostredie Windows:

Windows ® XP, Windows ® Vista,

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a sotware prosím
kontaktujte svojho dodávateľa.

Windows ® 7, Windows ® 8, Windows ®
Server 2003, Windows ® Server 2003R2,
Windows®Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows®Server 2012
Prostredie Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.5 alebo novší

Prostredie UNIX:

UNIX Sun® Solaris,
HP-UX,
SCO OpenServer,
RedHat® Linux Enterprise,
IBM® AIX

Prostredie Novel® Netware®:

v6.5 alebo novší

Prostredie SAP® R/3®:

SAP® R/3®

SKENER
Rýchlosť skenovania:

max. 54 originálov za minútu

Rozlíšenie:

maximum: 600 dpi,

Originál:

A3, A4, A5, B4, B5, B6

Ovládače:

sieťový TWAIN

Skenovanie do:

E-mail, Folder, USB, SD karta
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